
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорокова сесія сьомого скликання)  

 

 

20 серпня 2020 року                     м. Корюківка                                    № 1-40/VIІ 

 

Про звіт про виконання міського  

бюджету за І півріччя 2020 року                                     

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 05 серпня 2020 року № 237 «Про виконання міського бюджету за І півріччя 

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

бюджету, соціально – економічного та культурного розвитку міста, керуючись 

пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23  статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року 

згідно з додатком 1: 

- по доходах у сумі 87 036,4 тис. гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 85 014,9 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 021,5 тис. гривень; 

 

- по видатках у сумі 84 932,7 тис. гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 74 147,4 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 10 785,3 тис. гривень; 

 

- по кредитуванню в сумі 58,0 тис. гривень, в тому числі по загальному 

фонду в сумі 45,0 тис. гривень та спеціального фонду в сумі 13,0 тис. гривень. 

  

2. Затвердити розпорядження міського голови, видані з 29.05.2020 року по 

20.08.2020 року, згідно з додатком 2. 

 

3. Затвердити розпорядження міського голови, видані з 29.05.2020 року по 

20.08.2020 року, згідно з додатком 3. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 
                                                                                                               

 



тис. грн

Код Назва
План на рік  з 

урахув. змін

План на 

звітний період
Виконано

% до 

призначень 

звітного 

періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 121451,3 58395,0 52257,4 89,5

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 79350,0 38700,0 32017,8 82,7

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 79350,0 38700,0 32017,5 82,7

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

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 3641,0 1630,0 2792,6 171,3

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 7870,3 3860,0 3598,6 93,2

18000000 Місцеві податки 30590,0 14205,0 13848,4 97,5

18010000 Податок на майно 17800,0 8095,0 7958,2 98,3

18030000 Туристичний збір 0,0 0,0 0,2

18050000 Єдиний податок  12790,0 6110,0 5890 96,4

20000000 Неподаткові надходження 1370,0 635,5 827,5 130,2

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 30,0 10,0 14,7 147,0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та 

їх об`єднань 0,0 0,0 0,2

21080000 Інші надходження  30,0 10,0 14,5 145,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

діяльності            1340,0 625,5 793,4 126,8

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 870,0 409,0 550,2 134,5

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 450,0 207,0 232,9 112,5

22090000 Державне мито  20,0 9,5 10,0 105,3

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

24000000 Iншi неподаткові надходження 0,0 0,0 19,4

24060000 Інші надходження  0,0 0,0 19,4

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

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

Разом власних доходів 122821,3 59030,5 53086,9 89,9

40000000 Офіційні трансферти 52596,6 32057,4 31928,0 99,6

41000000 Від органів державного управління 52596,6 32057,4 31928,0 99,6

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44360,2 25198,2 25198,2 100,0

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

41040200

Дотація  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я 1698,3 1107,9 1107,9 100,0

41051100

Субвенція  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду 1000,0 1000,0 1000,0 100,0

41051200

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 291,8 137,3 137,3 100,0

41051400

Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа` 549,9 160,5 160,5 100,0

41051500

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

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

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 874,4 848,7 719,3 84,8

41055000

Субвенція  на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я 555,6 338,4 338,4 100,0

Разом доходів по загальному  фонду 175417,9 91087,9 85014,9 93,3

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 300,0 158,3 138,3 87,4

19000000 Інші податки і збори 300,0 158,3 138,3 87,4

20000000 Неподаткові надходження 5250,0 2625,0 1302,5 49,6

24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 0 40,6

25000000  Власні надходження бюджетних установ 5250,0 2625,0 1261,9 48,1

30000000 Доходи від операцій з капіталом  542,0 542,0 179,9 33,2

50000000 Цільові фонди 25,0 9,0 22,2 В/100

Разом власних доходів по спеціальному фонду 6117,0 3334,3 1642,9 49,3

40000000 Офіційні трансферти 1082,0 378,6 378,6 100,0

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 1082,0 378,6 378,6 100,0

Разом доходів по спеціальному фонду 7199,0 3712,9 2021,5 54,4

ВСЬОГО ДОХОДІВ 182616,9 94800,8 87036,4 91,8

Додаток 1 до рішення міської ради                                                                        

від 20 серпня 2020 року                                                                   

"Про звіт про виконання міського бюджету 

за  І півріччя 2020 року" № 1-40/VII

Виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року



КПКВ Назва

Бюджет на            

2020 рік (із 

внесеними 

змінами)

Бюджет на І 

півріччя 2020 

року (із 

внесеними 

змінами)

Виконано

% до  

призначень 

на звітний 

період

% до  річних 

призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 19165,6 10981,7 7533,0 68,6 39,3

1000 Освіта 94643,8 56482,8 39095,8 69,2 41,3

2000 Охорона здоров’я 9560,4 8927,2 8412,2 94,2 88,0

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 10519,4 5936,5 4537,2 76,4 43,1

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 732,8 379,5 255,8 67,4 34,9

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 256,0 256,0 0,0 0,0

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 111,0 58,5 34,8 59,5 31,4
3240 Інші заклади та заходи 9419,6 5242,5 4246,6 81,0 45,1
4000 Культура і мистецтво 7109,2 4485,9 2481,5 55,3 34,9
5000 Фізична культура і спорт 1721,0 1126,7 723,8 64,2 42,1

6000 Житлово - комунальне господарство 14390,6 10023,9 6630,2 66,1 46,1

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 

житлово-комунального господарства 492,0 390,0 249,7 64,0 50,8

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 

підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 

підприємств, установ, організацій житлово - 

комунального господарства 7427,0 4301,3 3312,9 77,0 44,6

6030 Організація благоустрою населених пунктів 6471,6 5332,6 3067,6 57,5 47,4

7000 Економічна діяльність 7903,52 6458,72 1201,0 18,6 15,2

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

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом 199 115 84,8 73,7 42,6

7460

Утримання та розвиток  автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 7375 6025 1096,8 18,2 14,9

7600

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю 129,5 118,7 19,5 16,4 15,0

8000 Інша діяльність 163,1 163,1 57,7 89,5 35,4

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 144,8 144,8 47,3 32,7 32,7

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

Разом  по загальному фонду 165176,6 104586,6 70672,4 67,6 42,8

Міжбюджетні трансферти 6902,2 3561,8 3475,0 97,6 50,3

9110 Реверсна дотація 6433,9 3217,2 3217,2 100,0 50,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 368,3 244,6 157,8 64,5 42,9

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на 

виконання програм соціально - економічного розвитк 

регіонів 100,0 100,0 100 100,0 100,0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням 

трансфертів) 172078,7 108148,3 74147,4 68,6 43,1

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

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 26382,6 10785,3 40,9 40,9
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ 5682,2 1191,2 21,0 21,0

Бюджет розвитку 18707,9 9019,3 48,2 48,2

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених ВР АРК, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених ВР АРК, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади 561,8 362,0 64,4 64,4

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 1430,7 212,8 14,9 14,9

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 198461,3 108148,3 84932,7 78,5 42,8

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 45,5 21,0 13,0 61,9 28,6

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК



Додаток 3  

до рішення сорокової сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

«Про виконання міського  

бюджету за 1 півріччя 2020 року»  

від 20 серпня 2020 року № 1-40/VII 

 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 29.05.2020 року по 20.08.2020 року 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         С.ОЛІЙНИК 

Номер, дата 

прийняття 

Назва розпорядження 

№ 66 

03.08.2020 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня працівників ветеринарної 

медицини 



Додаток 2  

до рішення сорокової сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

«Про виконання міського  

бюджету за 1 півріччя 2020 року»  

від 20 серпня 2020 року № 1-40/VII 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 29.05.2020 року по 20.08.2020 року 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            С. ОЛІЙНИК 

 

номер, дата 

прийняття 

назва розпорядження 

№30-ос 

23.06.2020 

Про преміювання працівників 

№31-ос 

22.07.2020 

Про преміювання працівників 

№32-ос 

03.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№33-ос 

03.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№35-ос 

04.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№36-ос 

07.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№37-ос 

07.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№39-ос 

10.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№40-ос 

13.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№41-ос 

13.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№42-ос 

18.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№43-ос 

18.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорокова сесія сьомого скликання)  

 

 

20 серпня 2020 року                   м. Корюківка                                   № 2-40/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року 

«Про міський бюджет на 2020 рік»  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 18 серпня  

2020 року № 250, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 

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

  

міська рада вирішила: 

 

1.Внести зміни до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської 

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

2020 рік», а саме: 

 

- пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

«1. Визначити на 2020 рік : 

 

- доходи міського бюджету у сумі 191 229 685 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 182 430 965 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 8 798 720 гривень згідно з додатком             

1 цього рішення; 

 

- видатки міського бюджету у сумі 206 661 945 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 172 924 345 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 33 737 600 гривень; 



- повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі           

45 500 гривень; 

 

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

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

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

 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі                                    

18 470 380 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                                  

18 470 380гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі             

10 000 гривень, що становить 0,006 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом» 

 
 

     «5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 40 787 940 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 

  

      - додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти  в  новій редакції. Додатки 1-7 до 

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 



Додаток  6

(грн)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми або напрямку видатків згідно з 

Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих 

бюджетів 

Найменування обєкта будівництва/вид будівельних робіт, в тому 

числі проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень  готовності 

об’єкта на кінець 

бюджетного періоду, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 6950620

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно - 

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у Капітальні видатки 20000

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління Капітальні видатки 325000

0111010 1010 0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки 22400

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення Капітальні видатки 447500

0116030 6030 0620

Організація благоустрою населених 

пунктів Капітальні видатки 424400

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція ПЛІ-04кВ вуличного освітлення по вул. 

Бородавко в с.Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області 2020 180000 180000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція нежитлового приміщення під автомобільні 

бокси за адресою вул. Вокзальна 9-а, м.Корюківка, 

Чернігвської області 2020 1527000 1527000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.. 

Вокзальна в м.Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області (ПКД та роботи) 108550

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по 

вул..Шевченка ПК18+56-ПК20+68  в м.Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області (ПКД та 

роботи) 1478820

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Дудка в 

м.Корюківка, Корюківського району Чернігівської 

області(ПКД та роботи) 148950

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

ПКД по реконструкції каналізаційної насосної станції та 

каналізаційного колектору по вул. Вокзальна 8 Б в 

м.Корюківка Чернігівської області 2020 70000 70000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Коригування ПКД на "Будівництво артезіанської 

свердловини для питного водопостачання з 

використанням енергоощадного обладнання в с.Сядрине, 

Корюківського району Чернігівської області" 2020 80000 80000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) Капітальні видатки 410000

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку 

територій (включаючи 

співфінансування) Капітальні видатки 1545000

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї Капітальні видатки 50000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення або прав на них 

комунальної власності для продажу на 

земельних торгах та проведення таких 

торгів Капітальні видатки 10000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання Капітальні видатки 103000

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 18308880

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами)). Капітальні видатки 1700880

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки 1833600

до рішення  сорокової  сесії     Корюківської міської ради   

сьомого скликання    від  20 серпня  2020 року "Про внесення 

змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   "Про міський 

бюджет на 2020 рік"   № 2-40/ VII

 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2020 році

РОЗПОДІЛ



0611180 1180 0990

Виконання заходів в рамках реалізації 

програма "Спроможна школа для 

кращих результатів"

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 з 

енергоефективними заходами та створенням нового 

освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в м.Корюківка, 

Чернігівської обл., з виділенням черговості: І черга - 

зовнішнє утеплення; ІІ черга - заміна покриття, зовнішніх 

вікон та дверей; ІІІ черга - внутрішнє опорядження та 

заміна інженерних мереж з улаштуванням ІТМ 4700000

0617321 7321 0443

Будівництво освітніх установ та 

закладів 

ПКД "Реконструкція зовнішніх теплових мереж з 

встановленням модульної котельні з твердопаливними 

котлами (для альтернатиного виду палива) в Корюківській 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 за адресою: вул. Шевченка 116а, місто 

Корюківка Чернігівської області. 50000

0617321 7321 0443

Будівництво освітніх установ та 

закладів 5480000

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку 1800000

0617325 7325 0443

Будівництво споруд, установ та 

закладівфізичної культури та спорту

ПК "Футбольний стадіон з облаштуванням трибун та 

роздягалень на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

по вулиці Шевченка, 116 а, м.Корюківка, Чернігівської 

області - будівництво" 213900

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку

"Футбольний стадіон з облаштуванням трибун та 

роздягалень на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

по вулиці Шевченка, 116 а, м.Корюківка, Чернігівської 

області - будівництво" 2020 10077752 2530500

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 25259500 Х

Секретар міської ради                                                                                                              С.ОЛІЙНИК

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 з 

енергоефективними заходами та створенням нового 

освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в м.Корюківка, 

Чернігівської обл., з виділенням черговості: І черга - 

зовнішнє утеплення; ІІ черга - заміна покриття, зовнішніх 

вікон та дверей; ІІІ черга - внутрішнє опорядження та 

заміна інженерних мереж з улаштуванням ІТМ

2018-2020 79319120



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорокова сесія сьомого скликання)  

 

 

20 серпня 2020 року                         м. Корюківка                                   № 3-40/VIІ 

 

Про внесення змін до Положення про  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, з метою забезпечення належного рівня діяльності 

установи ,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

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

 

міська рада вирішила : 

 

1. Внести зміни до Положення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради та затвердити його в новій редакції, що додається. 

 

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

(Наумчик І.В.) здійснити державну реєстрацію змін до Положення установи 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р. АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сорокової сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 20.08.2020 року № 3-40/VII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Відділ освіти, культури,  

молоді та спорту  

Корюківської міської ради  

 
(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

м. Корюківка  

2020 рік  



1.Загальні положення 

1.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту (надалі - Відділ) є 

структурним підрозділом, виконавчим органом Корюківської міської ради, який 

утворюється рішенням Корюківської міської ради, підзвітний структурним 

підрозділам обласної держаної адміністрації у сфері освіти, науки, культури, 

туризму, національностей і релігій, сім’ї, молоді та спорту, підзвітний і 

підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської 

ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу 

обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний 

відповідним органам виконавчої влади. 

1.2. Відділ є юридичною особою, неприбутковою організацією, 

розпорядником бюджетних коштів першого рівня, має самостійний баланс, 

рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба 

України та своїм найменуванням, власний бланк. 

1.3. Юридична адреса Відділу: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка,           

вул. Бульварна, 6. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів, наказами та іншими 

нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською 

хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та 

правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування, декретами, постановами і 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної 

громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями 

міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами. 

1.5. Повна назва Відділу – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської  міської ради. 

Скорочена назва Відділу – ВОКМтаС Корюківської міськради. 

1.6. Засновником Відділу є Корюківська міська територіальна громада в 

особі  Корюківської міської ради. 

1.7. Відділ у межах своїх повноважень, визначених цим Положенням, 

здійснює керівництво в галузі освіти, культури, туризму, фізичної культури та 

спорту, дітей, молоді, збереження культурної спадщини громади. 

1.8. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими підрозділами Корюківської міської ради та органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями 

громадян, отримує від них в установленому порядку інформаційні документи, 

статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на 

нього завдань. 

 

2. Мета Відділу 

2.1. Метою Відділу є: 



- реалізація державної політики у сферах освіти, культури та туризму, 

фізичної культури та спорту, дітей, молоді, організація культурного проведення 

дозвілля, розвитку аматорської творчості громадян; 

- створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України 

права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, для розвитку 

особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему 

багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості 

освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього 

простору, надання населенню якісних культурно-освітніх послуг, послуг в 

сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і 

місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів 

для задоволення потреб та інтересів територіальної громади міста, забезпечення 

політики у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної 

мовної політики міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав 

національних меншин, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, 

трансферту технологій, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та 

спорту. 

 

3. Основні завдання, функції, права та обов’язки 

3.1. Відділ для досягнення мети вирішує наступні завдання: 

3.1.1. Здійснення управління навчальними закладами, закладами 

культури, фізичної культури та спорту, що знаходяться в межах відповідної 

території і належать до сфери управління Корюківської міської ради, та 

координація діяльності цих закладів. 

3.1.2. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів та закладів 

культури, фізичної культури, спорту. 

3.1.3. Створення рівних та доступних умов для здобуття громадянами 

дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення 

соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, надання 

населенню якісних послуг в сфері культури, фізичної культури і спорту. 

3.1.4. Здійснення навчально-методичного керівництва, контролю за 

дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах. 

3.1.5. Здійснення комплектування навчальних закладів педагогічними 

працівниками, в тому числі на контрактній основі; керівними кадрами на 

контрактній основі строком на п’ять років; вдосконалення професійної 

кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації. 

3.1.6. Організація та створення рівних та доступних умов для здобуття 

дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами, в тому числі через розвиток інклюзивних 

форм навчання, організацію індивідуального навчання. 

3.1.7. Здійснення контролю за організацією матеріально-технічного та 

фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 



навчальних закладів, закладів культури та закладів фізкультурно-спортивної 

спрямованості. 

3.1.8. Аналіз стану дошкільної, загальної середньої, позашкільної  освіти 

у громаді, прогнозування та розроблення програми розвитку освіти, організація 

виконання зазначеної програми. 

3.1.9. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту 

загальної середньої освіти.  

3.1.10. Організацію проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх 

навчальних закладів, розташованих на території громади, оприлюднення 

результатів ліцензування та атестації. 

3.1.11. Забезпечення соціального захисту, охорони життя та здоров’я, 

захисту прав учасників навчально-виховного процесу у закладах освіти. 

3.1.12. Виконання соціальних програм та здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, 

соціального та правового захисту молоді, сприяння соціальному становленню і 

розвитку дітей та молоді,  організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля 

дітей та молоді.  

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює 

наступні функції: 

3.2.1. Забезпечує в межах, визначених законодавством, прав членів 

територіальної громади в сферах освіти, культури, фізичної культури та спорту, 

шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання 

населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та закладів. 

3.2.2. Визначення потреби у навчальних закладах, закладах культури, 

фізичної культури та спорту, заснованих на комунальній формі власності, 

подання пропозицій щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-

економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-

технічної, науково-методичної бази, відповідного кадрового забезпечення. 

3.2.3.  Ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контроль 

виконання вимог щодо охоплення всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх 

навчальних закладах, підготовка проектів рішень про закріплення за 

загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового 

обслуговування дітей шкільного віку. 

3.2.4. За потреби внесення пропозицій щодо утворення навчальних 

закладів для дітей дошкільного та шкільного віку, які потребують соціальної 

допомоги та реабілітації, організація їх навчання та виховання у 

загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах. 

3.2.5. Вивчення потреби та внесення пропозиції щодо утворення вечірніх 

(змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання та створення 

умов для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої 

освіти, складання іспитів екстерном.  

3.2.6. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції 

України щодо функціонування української мови як державної, надання 

можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідню мовою 

чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах. 



3.2.7. Сприяння задоволенню освітніх запитів національних меншин, які 

проживають на території громади. 

3.2.8. Надання допомоги органам опіки і піклування  у влаштуванні дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не 

мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів 

і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення. 

3.2.9. Координація роботи навчальних закладів щодо запобігання 

бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх. 

3.2.10. Забезпечення утворення психологічної служби у навчальних 

закладах. 

3.2.11. Координація роботи навчальних закладів, сім’ї та громадськості, 

пов’язаної із навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля. 

3.2.12. Забезпечення організації в загальноосвітніх навчальних закладах 

та  позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з 

фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. 

3.1.13. Надає допомогу навчальним закладам та здійснює  контроль за 

організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на 

зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості. 

3.2.14. Організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок 

бюджету та залучення коштів.  

3.2.15. Внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного 

обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих 

заходів. 

3.2.16. Сприяння навчально-методичному, фінансовому та матеріально-

технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів, закладів 

культури, фізичної культури та спорту. 

3.2.17. Впровадження навчальних планів і програм, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України, затвердження навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів; внесення пропозицій щодо застосування 

експериментальних навчальних планів і програм. 

3.2.18. Організація навчання обдарованих дітей та внесення пропозицій 

до Корюківської міської ради про відкриття профільних класів, шкіл нового 

типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), 

їх матеріальної підтримки; проведення в установленому порядку конкурсів, 

олімпіад та інших змагань серед учнів, створення міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної 

підготовки тощо. 

3.2. 19. Видання інформаційно-методичних бюлетенів. 

3.2.20. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих 

об'єднань, товариств. 

3.2.21. Координація роботи, пов’язаної із здійсненням у навчальних 

закладах професійної орієнтації учнів. 

3.2.22. Забезпечення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, 

протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах, закладах 



культури, фізичної культури та спорту та надання практичної допомоги у 

проведенні відповідної роботи. 

3.2.23. Організація підготовки навчальних закладів до нового навчального 

року, закладів культури, фізичної культури та спорту до нового календарного 

року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного то 

капітального ремонту приміщень. 

3.2.24.  Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої 

мережі загальноосвітніх навчальних закладів, закладів культури, фізичної 

культури та спорту, введенням в дію нових приміщень, комплектуванням 

меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками 

тощо. 

3.2.25.  Погодження проектів будівництва загальноосвітніх навчальних 

закладів, закладів культури, фізичної культури та спорту, сприяння їх 

раціональному розміщенню, контроль використання капітальних вкладень та 

залучень коштів. 

3.2.26. Формування замовлення на видання підручників, навчально-

методичних посібників та  навчально-методичної літератури, навчальних 

програм, бланків документів про освіту та забезпечення ними навчальних 

закладів. 

3.2.27. Прогнозування потреби у педагогічних працівниках і спеціалістах, 

працівниках, укладення договорів з педагогічними навчальними закладами на 

їх підготовку, проведення аналізу стану підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, 

участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти. 

3.2.28. Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, працівників культури, фізичної культури та спорту. 

3.2.29. Проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних 

закладів у межах своєї компетенції. 

3.2.30. Сприяння наданню педагогічним працівникам, працівникам 

культури, фізичної культури та спорту пільг, передбачених законодавством, 

вжиття заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного 

процесу, культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. 

3.2.31. Розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо 

заохочення та нагородження працівників освіти, культури, фізичної культури та 

спорту. 

3.2.32. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування 

загальноосвітніх навчальних закладів, установ освіти, культури, фізичної 

культури та спорту, які перебувають у власності Корюківської міської ради, 

аналіз їх використання. 

  3.2.33. Контроль за створенням у загальноосвітніх навчальних закладах 

фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується 

за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, 

організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб 

учнів. 



3.2.34. Контроль за дотриманням  навчальними закладами державних 

вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю 

навчання. 

3.2.35. Інспектування навчальних закладів, закладів культури, фізичної 

культури та спорту, що належать до сфери управління Корюківської міської 

ради. 

3.2.36. Подання в установленому порядку статистичної звітності про стан 

і розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту на території громади, 

організація з цією метою збирання та опрацювання інформації  та  формування 

банку даних. 

3.2.37. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти, 

культури, фізичної культури та спорту на території об’єднаної громади (не 

рідше ніж один раз на рік). 

3.2.38.  Взаємодія з органами громадського самоврядування. 

3.2.39. Проведення експертної оцінки статутів навчальних закладів, 

закладів культури на території  громади і їх підготовки для реєстрації 

відповідними органами виконавчої влади. 

3.2.40. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї 

компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів до усунення 

недоліків у роботі. 

3.2.41. Забезпечення популяризації фізичної культури та спорту, 

здорового способу життя та співпраці з громадськими, відомчими, приватними 

організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у 

вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні 

передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців міста та села. 

3.2.42.  Забезпечення розвитку напрямів фізичної культури та спорту, 

створення умов для занять фізкультурою та спортом максимально широкого 

кола мешканців міста та сіл. 

3.2.43. Забезпечення розвитку мережі муніципальних закладів та 

координації діяльності підвідомчих організацій, які забезпечують умови для 

занять фізичною культурою та спортом. 

3.2.44. Організація заходів з оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей 

та молоді. 

3.2.45. Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури 

української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і 

національних меншин. 

3.2.46. Сприяння міжнародному співробітництву з питань культури, 

розвитку дітей та молоді, фізичної культури та спорту. 

3.2.47. Підвищення ролі закладів культури в проведенні державної 

національної політики, поглибленні інтересу до української національної історії 

та культури, піднесення ролі народного мистецтва, впровадження в побут 

українських національних традицій, свят та обрядів. 

3.2.48. Забезпечення координації діяльності між організаціями культури 

та творчими спілками. 



3.2.49. Здійснення забезпечення закладів культури, освіти, фізичної 

культури та спорту кваліфікованими працівниками, в тому числі на контрактній 

основі;  керівними кадрами на контрактній основі (строком на 5 років). 

3.2.50. Сприяння забезпеченню охорони пам'яток історії та культури. 

3.2.51. Координація дій з відповідними органами, організаціями та 

установами при організації та проведенні виставок, оформленні заявок при 

встановленні пам’ятних знаків, дощок, пам’ятників, монументів. Здійснення 

нагляду за експозиціями. 

3.2.52. Організація та сприяння у проведенні загальноміських заходів, 

міжнародних, всеукраїнських, регіональних професійних та аматорських свят, 

фестивалів, конкурсів, концертів, виставок тощо. 

3.2.53. Координація дій організацій, що проводять на території громади 

масові культурно-мистецькі заходи. 

3.2.54.  Організація та реалізація заходів з розвитку спеціальної 

мистецької освіти дітей та юнацтва. Розвиток матеріально-технічної бази 

мистецьких навчальних закладів. 

3.2.55. Сприяння поліпшенню кінообслуговування населення, здійснення 

загального керівництва установами та суб’єктами кінопрокатної мережі. 

3.2.56. Координація роботи Корюківського історичного музею, філій, 

музейних кімнат, забезпечення виконання Закону «Про музеї та музейну 

справу». 

3.2.57. Ведення обліку закладів культури, фізичної культури та спорту 

громади. 

3.2.58. Вивчення, впровадження і поширення передового досвіду 

культурно-виховної роботи в діяльність Відділу, закладів культури, творчих 

аматорських колективів, навчальних установ.  

3.2.59. Забезпечення контролю за ефективним використанням зданих в 

оренду приміщень і майна підпорядкованих закладів. 

3.2.60. Розроблення та подача на розгляд міської ради пропозиції щодо 

бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, 

спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, охорони дитинства, 

оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвиток фізичної 

культури та спорту. 

3.2.61. Забезпечення формування календарних планів спортивних та 

фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-

масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної 

державної адміністрації. 

3.2.62. Організація  та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед 

широких верств населення, в тому числі заходи, спрямованих на покращення 

фізичного виховання дітей i молоді. 

3.2.63. Здійснення контролю за дотриманням організаціями фізкультурно-

спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального 

захисту дітей та молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної 

кваліфікації. 



3.2.64. Формування замовлення на навчально-методичну літературу, 

бланків звітності, ділової документації та документів про освіту. 

3.2.65. Організація роботи з укомплектування, зберігання обліку та 

використання архівних документів. 

3.2.66. Організація проведення засідань, координаційних рад, комітетів та 

інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу. 

3.2.67. Сприяння налагодженню взаєморозуміння і терпимості між 

релігійними організаціями різних міжцерковних питань, проведенню 

богослужінь, релігійних обрядів, церемоній  та процесій, паломництву  

віруючих. 

3.2.68. Надання та реалізація пропозицій по залученню додаткових 

ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та 

фондів. 

3.2.69. Забезпечення виконання рішень Корюківської міської ради, 

виконавчого комітету, розпоряджень Корюківського міського голови з питань, 

що віднесені до компетенції Відділу. 

3.3. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний: 

3.3.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і 

громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті 

територіальної громади. 

3.3.2. Забезпечити виконання актів законодавства України, наказів, 

постанов та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Міністерства  

культури України, відповідних обласних управлінь, здійснення контролю за їх 

реалізацією в межах компетенції Відділу.  

3.3.3. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо 

конфіденційності інформації відносно особи. 

3.3.4. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог 

антикорупційного законодавства. 

3.4. Відділ має право: 

3.4.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, 

установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання 

покладених на нього завдань. 

3.4.2. Розробляти  проекти рішень  міської ради, виконавчого комітету, 

які  стосуються діяльності Відділу, місцеві програми розвитку освіти, культури, 

фізичної  культури   та спорту та проекти рішень  про їх затвердження;  

подавати вище зазначені  проекти рішень на розгляд  виконавчого  комітету  

міської ради, постійних  комісій  міської ради.  

3.4.3. Залучати до розроблення місцевих програм розвитку освіти, 

культури, фізичної культури та спорту, розгляду питань, що належать до його 

компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, працівників 

культури, спортсменів і спеціалістів. 

3.4.4. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів, закладів 

культури, фізичної культури та спорту всіх форм власності.  



3.4.5. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції 

педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних 

закладів та закладів культури з питань, що належать до його компетенції . 

3.4.6. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів,  закладів 

культури та закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у 

формуванні бюджету міста та сіл. 

3.4.7. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і 

розпоряджень керівників навчальних закладів, закладів культури, якщо вони 

суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень. 

3.4.8. Укладати договори купівлі-продажу, оренди та інші види договорів, не 

заборонених чинним законодавством України. 

3.4.9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, 

налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, закладами культури, 

спортивного спрямування, науковими установами зарубіжних країн, 

міжнародними організаціями, фондами тощо.  

3.4.10. Самостійно ухвалювати рішення, видавати накази, вказівки в 

межах своєї компетенції, що є обов’язковими для виконання підпорядкованими 

установами та закладами. 

3.4.11. Давати дозволи (за погодженням з міським головою) на 

проведення культурно-мистецьких, художньо-спортивних акцій, гастрольної 

діяльності осіб, театрально-видовищних колективів на базі установ культури 

міста, сіл, які підпорядковані міській раді.  

3.4.12. Забезпечує контроль за дотриманням працівниками Відділу правил 

внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни. 

3.4.13. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

 

4. Структура Відділу 

4.1. Штатний розпис Відділу затверджується виконавчим комітетом 

міської ради за пропозиціями начальника Відділу у межах граничної 

чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Корюківською  

міською радою.  

4.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими 

інструкціями, які затверджуються начальником Відділу. 

4.3. Кошториси структурних підрозділів Відділу затверджуються 

рішенням сесії Корюківської міської ради. 

4.4. При Відділі може створюватися рада керівників навчальних закладів, 

інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, 

представників громадськості. 

4.5. При Відділі може створюватися колегія. Склад колегії 

затверджується головою Корюківської міської ради за поданням начальника 

Відділу. 

4.6. З метою професійної та психологічної підтримки педагогічних  

працівників  закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, їх 

консультування із питань організації освітнього процесу при Відділі 



утворюється центр професійного розвитку педагогічних працівників як 

структурний підрозділ, який діє відповідно до положення про нього. 

4.7. Для організації господарської діяльності при Відділі утворюється 

відділення господарського забезпечення як структурний підрозділ, який діє 

відповідно до положення про нього. 

4.8. Для організації фінансової-господарської діяльності, бухгалтерського 

обліку при Відділі утворюється централізована бухгалтерія як структурний 

підрозділ, який діє відповідно до положення про нього. 

4.9. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична 

чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова 

Корюківської міської ради за пропозиціями начальника Відділу в межах 

відповідних бюджетних призначень. 

 

5. Керівництво Відділу 

 5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на 
конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним 
законодавством України та звільняється з посади міським головою. Начальник 
Відділу є посадовою особою органів місцевого самоврядування. На посаду 
начальника Відділу призначається особа, з вищою  освітою не нижче ступеня 
магістра, спеціаліста, вільно володіє державною мовою. Стаж роботи на службі 
в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби  або досвід 
роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно  від 

форм власності не менше 2 років. 
 Завідувач сектору культури та культурно-масової роботи призначається 
на посаду міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою, 
передбаченою чинним законодавством України, звільняється з посади міським 
головою. Завідувач сектору є посадовою особою органів місцевого 
самоврядування. Особа, яка призначається на посаду завідувача сектору 
повинна мати з вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно 
володіє державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого 
самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних 
посадах підприємств, установ та організацій незалежно  від форм власності не 
менше 2 років. 
 Головний спеціаліст Відділу призначається на посаду на конкурсній 

основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством 
України та звільняється з посади міським головою. Головний спеціаліст Відділу 
є посадовою особою органу місцевого самоврядування. Особа, яка 
призначається на посаду головного спеціаліста Відділу повинна мати вищу 
освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіти державною мовою. Без 
вимог до стажу роботи. 
 Спеціаліст І категорії Відділу призначається на посаду і звільняється з 
посади міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, 
передбаченою законодавством України. Спеціаліст І категорії Відділу є 
посадовою особою органу місцевого самоврядування. Особа, яка призначається 
на посаду спеціаліста І категорії Відділу повинна мати повинна мати вищу 



освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіти державною мовою. Без 

вимог до стажу роботи. 
 5.2. Начальник Відділу: 

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання 

покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь 

відповідальності його працівників. 

5.2.2. Діє без доручення від імені Відділу, представляє інтереси громади в 

галузях освіти, культури, молоді та спорту в органах місцевого 

самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними  

особами та громадами. 

5.2.3. Подає на затвердження Корюківського міського голови проекти 

кошторисів доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності 

та фонду оплати праці працівників Відділу. 

5.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, 

дотримання трудової дисципліни. 

5.2.5. Видає в межах своєї компетенції та компетенції Відділу накази, 

організовує, контролює їх виконання. 

5.2.6. Затверджує положення про структурні підрозділи Відділу, посадові 

інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності. 

5.2.7. Розпоряджається коштами на утримання Відділу в межах 

затвердженого кошторису доходів і видатків. Здійснює контроль за ефективним 

і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого 

кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузей. 

5.2.8. Надає пропозиції міському голові щодо заохочення, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності; призначення на посаду і звільнення з посади 

працівників Відділу здійснюється за погодженням міського голови. 

5.2.9. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію 

з питань, віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі 

запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до 

публічної інформації». 

5.2.10. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до 

діючого законодавства. 

5.2.11. Затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з 

установами, організаціями, фондами. 

5.2.12. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Відділу, 

керівників та працівників навчальних закладів, закладів культури, фізичної 

культури та спорту за погодженням з головою. 

5.2.13. Може призначати  керівників та працівників навчальних закладів, 

закладів культури, фізичної культури та спорту комунальної форми власності 

на контрактній основі за результатами конкурсу.  

5.2.14. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників 

Відділу, керівників навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури 

та спорту. 



5.2.15. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень Відділу. 

5.2.16. Безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-

правових актів органів місцевого самоврядування в межах повноважень, які 

надані Відділу та здійснює експертизу таких актів. 

5.2.17. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених 

посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу. 

5.2.18. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції України та 

законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути 

скасовані міським головою або оскаржені у судовому порядку. 

 

6. Фінансування діяльності Відділу та умови оплати праці працівників. 

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, які 

виділені на його утримання. Фонд оплати праці працівників Відділу 

визначається Корюківською міською радою. 

6.2. Джерелами фінансування Відділу є: кошти міського бюджету; інші 

кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством. 

6.3. Посадовий оклад  начальника Відділу, надбавка  за високі досягнення  

у праці або за виконання  особливо  важливої роботи, ранг службовця органів  

місцевого самоврядування, надбавка за вислугу років, преміювання та інші  

умови оплати праці встановлюються міським головою із врахуванням вимог 

чинного законодавства та на підставі  відповідних  рішень  міської ради щодо  

визначення  умов оплати праці. 

6.3.1. Посадовий оклад працівників Відділу, посадових осіб місцевого 

самоврядування, надбавка за високі досягнення у праці або за виконання  

особливо  важливої роботи, ранг службовця органів  місцевого самоврядування, 

надбавка за вислугу років, преміювання та інші умови оплати праці 

встановлюються міським головою за пропозицією начальника Відділу з 

врахуванням вимог чинного законодавства та на підставі відповідних рішень   

міської ради щодо  визначення  умов оплати праці. 

6.3.2.Умови оплати праці, надбавок, визначених  чинним законодавством, 

преміювання працівників Відділу встановлюється начальником Відділу за 

погодженням з міським головою з врахуванням  вимог чинного законодавства 

та на підставі відповідних  рішень міської ради щодо  визначення умов оплати 

праці. 

6.3.3. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, 

завдань), визначених цим Положенням.  

6.3.4. Відділу забороняється розподіл доходів (прибутків) або їх частини 

серед засновників (учасників), працівників (окрім оплати їх праці, нарахування 

єдиного внеску). 

6.3.5. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною 

власністю Корюківської міської  ради та перебуває в оперативному управлінні 

Відділу. 



6.3.6 Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу 

проводиться відповідно до вимог чинного законодавства. 

6.3.7. Розпорядження майном (списання, передача в оренду, в 

користування та інше), яке перебуває на балансі та в оперативному віданні 

Відділу здійснюється  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  та на 

підставі рішень міської ради.  

 

7. Заключні положення 

7.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії 

міської ради у встановленому законом порядку.  

7.2. Корюківська міська рада не несе відповідальності за неправомірні дії 

Відділу, а Відділ не несе відповідальності за неправомірні дії  міської ради.  

7.3. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів Відділу 

одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зарахування до доходу бюджету. 

7.4. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником (власником) або уповноваженим ним органом, а у випадках 

ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим 

органом. 

7.5. У випадку реорганізації права та обов’язки Відділу переходять до 

правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

7.6. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської 

ради. 

 

 

Секретар міської ради       С.ОЛІЙНИК 
 

 



                                                                                  

 У К Р А Ї Н А 

   

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                      м. Корюківка                               № 4-40/VІI 

 

Про фінансування Студії з робототехніки на базі  

Корюківської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №1 Корюківської міської ради  

Чернігівської області у 2020-2021 навчальному році 

 

З метою залучення учнів закладів загальної середньої освіти Корюківської 

міської ради до технічної творчості, задоволення їх особистісних потреб, 

розвитку індивідуальних здібностей, розширення обсягу знань, допрофесійної 

підготовки, змістовної та здорової організації вільного часу, формування 

основних компетенцій, яких вимагає сучасне суспільство, враховуючи 

рекомендації комісії міської ради з гуманітарних питань, законності, 

правопорядку, надзвичайних ситуацій, регулярної політики, депутатської етики 

та регламенту, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню 

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

Україні», 

міська рада вирішила: 

1.Забезпечити фінансування Студії з робототехніки на базі Корюківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Корюківської міської ради 

Чернігівської області у 2020-2021 навчальному році за рахунок коштів місцевого 

бюджету (з 01 вересня 2020 року по 31 травня 2021 року). 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію міської 

ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної  політики, депутатської  етики та регламенту. 

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

   

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                      м. Корюківка                                       № 5-40/VІI 

 

Про використання коштів міського  

бюджету на продукти харчування 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 10.08.2020 № 01-11/ 519, 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. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на використання коштів місцевого бюджету у сумі 31086,55 грн. для 

придбання продуктів харчування для учнів непільгових категорій шкіл                             

м. Корюківка взамін продуктів харчування, придбаних за кошти, отримані від 

платних послуг (батьківська плата), та невикористаних у зв’язку з карантинними 

заходами і переданих на баланс комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради 

Чернігівської області» відповідно до рішення тридцять шостої сесії сьомого 

скликання Корюківської міської ради від 28.05.2020 №38-36/VII «Про 

затвердження рішення виконавчого комітету міської ради, прийнятого у 

міжсесійний період». 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорокова сесія сьомого скликання)  

 

 

20 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                   № 6 - 40/VIІ 
 

Про затвердження Переліку об’єктів 

міської комунальної власності, 

що підлягають приватизації у 2020 році 

 
 

З метою реалізації завдань по приватизації об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської  територіальної громади в особі Корюківської 

міської ради у 2020 році, забезпечення надходження коштів до міського 

бюджету, враховуючи рішення тринадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від  05 березня 2018 року «Про затвердження Програми приватизації 

об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади на 2018-2020 роки», рішення вісімнадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від  15 листопада 2018 року «Про приватизацію майна міської 

комунальної власності», рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста 

відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна», керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Перелік об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 

2020 році (далі – Перелік), що додається.  

 

2. Опублікувати Перелік об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 

2020 році, на офіційному сайті Корюківської міської ради протягом п’яти 

робочих днів з дня прийняття даного рішення.  

 



3. Здійснювати заходи по приватизації об’єктів, що підлягають 

приватизації, відповідно до вимог законодавства з питань приватизації та цього 

рішення. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сорокової сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання 

від 20.08.2020 року №6-40/VII 

 

 

ПЕРЕЛІК 

 об’єктів міської комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади,  

що підлягають приватизації у 2020 році 

 

Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Громадський 

будинок з 

господарськими 

(допоміжними) 

будівлями та 

спорудами 

Чернігівська 

область, 

Корюківський 

район,  

с. Бреч, 

вул. Лісового П., 

буд.50 Б 

0,322 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

Котельня, 

нежитлова 

будівля  

Чернігівська 

область, 

Корюківський 

район,                           

м. Корюківка,             

вул. Костюк Г,             

буд. 22а 

0,1834 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

Нежитлова 

будівля  

Чернігівська 

область, 

Корюківський 

район,                          

м. Корюківка,           

вул. Бульварна, 

буд. 13 Б 

0,0257 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

 

 

Секретар міської ради                                                               С. ОЛІЙНИК     

 

 

 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорокова сесія сьомого скликання)  

 

 

20 серпня 2020 року                      м. Корюківка                                № 7-40/VIІ 
 

Про затвердження додаткового переліку  

підприємств, установ, організацій, що  

надають соціально важливі послуги 

 
 

Розглянувши звернення підприємств, установ, організацій, з метою 

ефективного управління майнам міської комунальної власності, у відповідності 

до статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

враховуючи зведений перелік природних монополістів, сформований 

антимонопольним комітетом України,  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. Затвердити додатковий перелік підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню Корюківської міської 

територіальної громади, згідно додатку до рішення. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення сорокової сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 20.08.2020 року № 7-40/VII 

 

 

 

Додатковий перелік підприємств, установ, організацій,  

що надають соціально важливі послуги населенню  

Корюківської міської територіальної громади 

 

№ Назва юридичної особи 

1 Акціонерне товариство «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

2 Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради 

3 Корюківська житлово-експлуатаційна контора 

4 Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради 

5 Комунальне підприємство «Убідьське» Корюківської міської ради 

6 «Центр надання соціальних послуг» Корюківської міської ради  

7 Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської районної ради Чернігівської області» 

8 Комунальне некомерційне підприємство «Корюківський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської районної  

ради  

9 Приватне акціонерне товариство «Слов’янські шпалери – КФТП» 

10 Корюківська міська молодіжна громадська організація «Альтернатива» 

11 Громадська організація «Корюківська спілка воїнів-учасників АТО» 

12 Корюківська районна організація ветеранів 

13 Комунальна організація «Корюківський районний трудовий архів» 
 

 

 

Секретар міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 

 

 



 

  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  (сорокова сесія сьомого скликання)  

 

 

20 серпня 2020 року                          м. Корюківка                                   № 8-40/VIІ 

 

Про врегулювання відносин щодо 

оренди майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади 

 
 

З метою реалізації норм Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постанову Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 

№483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», 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. Визначити виконавчий комітет Корюківської міської ради - 

Уповноваженим органом управління в сфері орендних відносим з майном 

міської комунальної власності (надалі – уповноважений орган). 

 

 2. Встановити Корюківську міську раду орендодавцем майна міської 

комунальної власності, крім випадків передбачених пунктом 3 рішення. 

 

3. Встановити, що підприємства, установи, заклади, організації, яким 

передано комунальне майно та закріплене за ними на праві оперативного 

управління або господарського відання (надалі – балансоутримувачі), є 

орендодавцями щодо нерухомого майна комунальної власності, загальна площа 

якого не перевищує 400 квадратних метрів на одного балансоутримувача, 

нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

обліковується на їх балансі, у випадках встановлених діючого законодавства 

України. 

 



           4. Корюківською міською радою приймаються рішення щодо оренди 

майна міської комунальної власності, а саме: 

– щодо включення єдиних майнових комплексів комунальних 

підприємств, їх відокремлених структурних підрозділів до Переліку першого чи 

другого типу; 

- щодо включення об’єктів міської комунальної власності (крім випадків 

надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень 

народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і 

установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для 

організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, 

громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 

п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які 

надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів 

(зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) до Переліку 

другого типу; 

- про надання згоди на зарахування витрат орендаря, здійснених на 

проведення капітального ремонту орендованого майна міської комунальної 

власності, в рахунок орендної плати. 

 

 5. Доручити виконавчому комітету приймати рішення щодо: 

- включення нерухомого майна та іншого майна, що обліковується на 

балансі міської ради до Переліку першого типу та Переліку другого типу; 

 - погодження балансоутримувачу рішення про намір передачі об’єктів 

міської комунальної власності в оренду, а у випадку, коли уповноважений 

орган управління є ініціатором передачі комунального майна в оренду, надає 

балансоутримувачу рішення про доцільність його передачі; 

- доцільності передачі єдиного майнового комплексу комунальної 

власності в оренду, готує проєкт рішення Корюківської міської ради і подає 

його на розгляд міської ради; 

- погоджує зміни до договорів оренди майна міської комунальної 

власності;  

- погоджує рішення орендодавця про продовження (відмову) договору 

оренди комунального майна, укладеного без проведення аукціону;  

- погоджує балансоутримувачу рішення про надання згоди або відмови на 

здійснення ремонту (поліпшень) майна комунальної власності, переданого в 

оренду за рахунок орендаря; 

- погоджує балансоутримувачу рішення про надання майна комунальної 

власності в суборенду, тощо. 

 

6. Підприємства, установи та організації міської ради приймають рішення 

щодо включення до Переліку першого типу майна міської комунальної 

власності, не зазначеного у пунктах 4 та 5 цього рішення, у відповідності до 

діючого законодавства України.  
  



7. Корюківській міській раді та балансоутримувачам майна міської 

комунальної власності укладати трьохсторонні договори чи додаткові угоди 

при здійсненні правочинів щодо оренди після набрання чинності цього 

рішення. 

  

8. Організаційне виконання рішення покласти на орендодавців, 

балансоутримувачів, уповноважений орган, Відділ земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату Корюківської міської ради. 

 

9. Вважати таким, що втратило чинність рішення одинадцятої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 24 травня 2012 року «Про 

внесення змін до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради п’ятого 

скликання від 31 січня 2007 року «Про затвердження Положення про порядок 

передачі майна міської комунальної власності в оренду та Методику 

розрахунку і використання плати за оренду цього майна» зі змінами.  

 

10. Відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату Корюківської міської ради довести дане рішення до відома 

підприємств, установ, організацій Корюківської міської ради. 

 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  (сорокова сесія сьомого скликання)  

 

20 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                  № 9-40/VIІ 

 

Про передачу в оренду майна  

міської комунальної власності 

 

З метою забезпечення проведення місцевих виборів, відповідно до 

Виборчого кодексу України, Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 

№483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», 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 під розміщення виборчих комісій для проведення місцевих 

виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, в оренду без проведення аукціону 

нерухоме майно міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, а саме: 

1.1. Що перебувають на балансі Корюківської міської ради: 

- нежитлове приміщення на першому та другому поверсі в будівлі, що 

знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, загальною площею 

178,65 кв.м.; 

- нежитлове приміщення в будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Центральна, 7, с. Буда, Корюківський район, загальною площею 98,9 кв.м.; 

- нежитлове приміщення на другому поверсі в будівлі, що знаходиться за 

адресою: вул. Хмельницького Б., 56, с. Тютюнниця, Корюківський район, 

загальною площею 92,4 кв.м.; 

1.2. Що перебуває в оперативному управління та на балансі Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, а саме: 

- нежитлове приміщення на першому поверсі в будівлі, що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 54, м.Корюківка, загальною площею 200,0 кв.м.; 



- нежитлове приміщення на другому поверсі в будівлі, що знаходиться за 

адресою: вул. Зарічна, 8, м.Корюківка, загальною площею 308,0 кв.м.; 

- нежитлове приміщення на першому поверсі в будівлі, що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 116А, м.Корюківка, загальною площею 236,0 кв.м.; 

- нежитлове приміщення в будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Шкільна, 7, с. Бреч, Корюківський район, загальною площею 148,0 кв.м.; 

- нежитлове приміщення в будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Центральна, 8, с. Домашлин, Корюківський район, загальною площею 

310,0 кв.м.; 

- нежитлове приміщення на першому поверсі в будівлі, що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 66А, с. Наумівка, Корюківський район, загальною 

площею 234,6 кв.м.; 

- нежитлове приміщення в будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Гагаріна, 32, с. Забарівка, Корюківський район, загальною площею          

76,0 кв.м.; 

- нежитлове приміщення в будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Центральна, 120, с. Олександрівка, Корюківський район, загальною 

площею 167,5 кв.м.; 

- нежитлове приміщення в будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Шевченка, 5, с. Рейментарівка, Корюківський район, загальною площею 

105,7 кв.м.; 

- нежитлове приміщення в будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Білого Генерала, 84, с. Сядрине, Корюківський район, загальною площею 

217,9 кв.м.; 

- нежитлове приміщення в будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Шевченка, 42А, с. Сахутівка, Корюківський район, загальною площею 

207,0 кв.м.; 

- нежитлове приміщення в будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Довженка, 9Б, с. Хотіївка, Корюківський район, загальною площею               

130,0 кв.м. 

 

2. Внести зміни до Переліку другого типу – Перелік об’єктів, що 

підлягають передачі в оренду без аукціону, затвердженого рішенням 

Корюківської міської ради від 19.03.2020 року № 8-35/VII, замінивши  в рядку 

№5 площу з «282,85 кв.м.» на «178,65 кв.м.». 

 

3. Включити до Переліку другого типу об’єкти оренди, які зазначені в 

даному рішенні, крім нежитлового приміщення по вул. Вокзальна, 8а, 

м.Корюківка. 

 

4. Встановити плату за кожен об’єкт оренди, зазначений у рішенні, в 

розмірі 1 гривня. 

 



5. Орендодавцю об’єктів оренди, зазначених в даному рішенні, в 

п’ятиденний термін з дня надходження заяв від суб’єктів виборчого процесу 

укласти договори оренди. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорокова сесія сьомого скликання)  

 

 

20 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                 № 10-40/VIІ 
 

Про безоплатне прийняття об’єктів  

у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 

«Урожай Агро Експорт» від 28.07.2020 року №02 та протокол №01/07-20 

загальних зборів учасників товариства, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

середовища, керуючись статтями 26, 60  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Прийняти безоплатно у міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади нерухоме майно – магазин «Промислові 

товари», що знаходиться за адресою: вул. Довженка, 9а, село Хотіївка, 

Корюківського району, Чернігівської області від товариства з обмеженою 

відповідальністю «Урожай Агро Експорт», що належить йому на праві 

приватної власності.  

 

2. Відділу земельних ресурсів та комунального майна (Скиба Т.В.), 

відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.)  прийняти зазначене 

в п. 1 рішення нерухоме майно у власність Корюківської міської територіальної 

громади та на баланс міської ради, відповідно до акту приймання – передачі 

майна. 

 

3. Юридичному відділу (Ващенко І.О.) здійснити державну 

реєстрацію права власності на нерухоме майно зазначене в п. 1 рішення. 

 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А                                                    

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                                                                                      

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20  серпня 2020 року                    м. Корюківка                                 № 11-40/VII 

 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 

Розглянувши клопотання виконуючого обов’язки старости 

Олександрівського старостинського округу від 24.07.2020 №76, лист                        

КП «Відродження» від 04.08.2020 року №07, Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради від 31.07.2020 року № 09-14-490, 

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 Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради велосипедні 

парковки в кількості 20 одиниць, вартістю 2500,00 грн за одиницю, на загальну 

суму 50000,00 (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок). 

 

2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, в 

господарське відання та до статутного капіталу комунального підприємства 

«Відродження» Корюківської міської ради матеріальні цінності, в кількості 6 

одиниць, на загальну суму 100000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок), згідно 

додатку. 

 

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

КП «Відродження» (Шатайлов В.І.), Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту (Наумчик І.В.) здійснити прийняття – передачу майна вказаного в 

рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

4. КП «Відродження» (Шатайлов В.І.) внести зміни до Статуту 

підприємства, відповідно до вимог чинного законодавства України. 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення сорокової сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання 

від 20.08.2020 року №11-40/VII 

 

 

Перелік майна, що передається 

з балансу Корюківської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Відродження» Корюківської міської ради  
 

№ 

з/п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Кількість, 

штук 

Вартість, 

грн 

Сума 

нарахованого 

зносу станом 

на 28.07.2020, 

грн 

Балансова 

залишкова 

вартість, 

грн 

1 Каток БДН 2,4   101420001 1 23750,00 463,03 23286,97 

2 Граблі - ворушилки 101420002 1 10000,00 194,81 9805,19 

3 Культиватор 

міжрядковий 5 

секцій 

101420003 1 11000,00 214,19 10785,81 

4 Саджалка 2-х рядна 101420004 1 13500,00 263,14 13236,86 

5 Косарка роторна 101420005 1 24750,00 482,42 24267,58 

6 Лопата 

снігоприбиральна (до 

ЮМЗ) 

101420006 1 17000,00 237,27 16762,73 

 Разом:  6 10000,00 1854,86 98145,14 

 

 

Секретар міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорокова сесія сьомого скликання)  

 

 

20 серпня 2020 року                         м. Корюківка                                   №12-40/VIІ 

 

Про списання майна  

міської комунальної власності 

 

Розглянувши звернення Центру надання соціальних послуг від 07.07.2020 

№01-06/368, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.08.2020 року 

№245 та від 18.08.2020 року №257, враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

культурного розвитку міста, відповідно до Положення про відчуження та 

списання майна, що є міською комунальною власність, затвердженого 

рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання 

від 20.08.2009  року, керуючись статтями 26, 60  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   
 

міська рада вирішила: 
 

1. Списати з балансу Корюківської міської ради житловий будинок, що 

розміщений за адресою: вул. Дудка, 131, м.Корюківка, Чернігівська обл., 

інвентарний номер 101320334, первісною балансовою вартістю 15875,00 грн. 

(п’ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок), сума 

нарахованого зносу станом на 30.07.2020 року – 7152,21 грн. (сім тисяч сто 

п’ятдесят дві гривні 21 копійка). 

 

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

міської ради дозвіл на списання з балансу нежитлової будівлі – котельні зі 

складу нежитлових будівель міжшкільного навчально – виробничого комбінату 

професійної орієнтації учнів, за адресою: вул. Хмельницького Б., 4, 

м. Корюківка, інвентарний номер 101310044, первісною балансовою вартістю 

10 985,00 грн. (десять тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 00 копійок), 

сума нарахованого зносу станом на 31.12.2019 року – 9776,65 грн. (дев’ять 

тисяч сімсот сімдесят шість гривень 65 копійок). 

 



3. Надати Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

дозвіл на списання з балансу матеріальних активів в кількості 18 одиниць, 

згідно додатку до рішення. 

 

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

освіти, культури, молоді та спорту (Наумчик І.В.), Центру надання соціальних 

послуг (Єрмоленко Т.О.), здійснити списання майна вказаного в даному 

рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                           Р. АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення сорокової сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання 

від 20.08.2020 року №12-40/VII 

 

 
Перелік 

майна, яке перебуває на бухгалтерському обліку в Центрі надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради і підлягає списанню  

 
№ 

п/п 

Назва  інвентарного 

об’єкта 

Рік 

випуску 

Інвентарний 

номер 

Балансова 

(первісна) 

вартість, 

грн. 

Сума 

нарахованого 

зносу, 

грн. 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Велосипед 2008 101540003 690,00 690,00 0,00 

2 Велосипед 2008 101540004 690,00 690,00 0,00 

3 Велосипед 2008 101540006 690,00 690,00 0,00 

4 Велосипед 2008 101540007 690,00 690,00 0,00 

5 Велосипед 2008 101540008 690,00 690,00 0,00 

6 Велосипед 2008 101540010 690,00 690,00 0,00 

7 Велосипед 2008 101540012 690,00 690,00 0,00 

8 Велосипед 2008 101540013 690,00 690,00 0,00 

9 Велосипед 2009 101540023 798,00 798,00 0,00 

10 Велосипед 2014 101540037 830,00 759,96 70,04 

11 Велосипед 2014 101540039 830,00 759,96 70,04 

12 Велосипед 2014 101540042 830,00 759,96 70,04 

13 Велосипед 2014 101540035 830,00 759,96 70,04 

14 Велосипед 2014 101540048 1650,00 1320,00 330,00 

15 Велосипед 2014 101540049 1650,00 1320,00 330,00 

16 Велосипед 2012 101540052 990,00 990,00 0,00 

17 Велосипед 2012 101540053 990,00 990,00 0,00 

18 Велосипед 2012 101540054 990,00 990,00 0,00 

 РАЗОМ   15908,00 14967,84 940,16 

 

  

Секретар міської ради                                                                                 С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                                 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорокова сесія сьомого скликання)  

 

 

20 серпня 2020 року                    м. Корюківка                                  № 13-40/VIІ 

 

Про деякі питання надання  

соціальних послуг 

 

З метою захисту вразливих груп населення, враховуючи рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку міста та відповідно до наказу 

Міністерства соціальної політики «Про затвердження Класифікатора 

соціальних послуг» № 429 від 23.06.2020 року, Постанови Кабінету міністрів 

України «Про організацію надання соціальних послуг» №587 від 01.06.2020 

року, Закону України «Про соціальні послуги», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

міська рада вирішила : 

 

1. Встановити, що: 

1.1. З 01 вересня 2020 року Центр надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради надає, передбачені законодавством України 

соціальні послуги безоплатно, за рахунок міського бюджету, особам/сім’ям, які 

належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

1.1.1. Отримувачам соціальних послуг, які станом на 31 серпня 2020 року 

отримували відповідні соціальні послуги на безоплатній основі. 

1.1.2. Отримувачам соціальних послуг, які станом на 31 серпня 2020 року 

отримували відповідні соціальні послуги на платній основі. 

1.1.3.Отримувачам соціальних послуг, які звернуться за їх наданням після 

31 серпня 2020 року. 

1.2. Соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, зазначеним у 

підпункті 1.1.2. пункту 1 цього рішення, надаються за рахунок бюджетних 

коштів (безоплатно) лише у частині заходів, які здійснювалися для надання 



відповідної соціальної послуги та з та з цією ж періодичністю, що і станом на 

31 серпня 2020 року. 

1.3. Соціальні послуги, зазначені у підпункті 1.1 пункту 1 цього рішення, 

надаються за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) незалежно від розміру 

середньомісячного сукупного доходу отримувачів соціальних послуг та без 

його обрахунку . 

1.4. Періодичність надання заходів послуги натуральної допомоги не 

частіше одного разу на квартал для одного отримувача. 

 

2. Внести зміни в рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання «Про створення Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради» від 15 листопада 2018 року, а саме пункт 2.2. 

рішення визнати таким, що втратив чинність. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                         м. Корюківка                                № 14-40/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. 12 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

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

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю)» щодо надання дозволу Олійнику Віктору Павловичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                     

«ім. Коцюбинського», а саме: № 10/471 рілля, № 6/379 кормові угіддя, № 10/470 

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

виклавши його в новій редакції, а саме:  

«№ 5/8 кормові угіддя, № 10/466 рілля, № 5/7 кормові угіддя», замість    

«№ 6/379 кормові угіддя, №10/470 рілля, № 6/377 кормові угіддя» в зв’язку з 

поданою заявою. 

Вважати таким, що втратив чинність п. 19 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». 



2. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою», в частині кадастрового номеру земельної 

ділянки, яка відводиться безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства Грибенчуку Володимиру Володимировичу, виклавши 

його в новій редакції, а саме: 

«7422485500:06:002:3057», замість «7422485500:06:002:3053» в зв’язку з 

поданою заявою. 

 

3. Внести зміни до рішення тридцять п’ятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 19.03.2020 року № 20-35/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», а саме п. 8 вищевказаного рішення 

виключити. 

 

4. Внести зміни до рішення тридцять шостої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 19-36/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», а саме п. 8 вищевказаного рішення 

виключити. 

 

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. 

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 



 
      У К Р А Ї Н А  

                                                                                                                                                                                   

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                         м. Корюківка                             № 15- 40/VІI 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

 

 Розглянувши заяви фізичних осіб та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 93, 

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

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

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

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

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

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

в Україні», 

міська рада вирішила:  

 

1. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

міською радою та Ткаченком Романом Юрійовичем від 18.10.2019 року на 

земельну ділянку загальною площею 0,2500 га, яка розташована на території 

Корюківської міської ради в с. Гуринівка, вул. Робоча, 19, Корюківського 

району, Чернігівської області та використовувалася для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у зв’язку з продажем житлового будинку. Кадастровий 

номер земельної ділянки 7422481500:05:000:0047. 

1.1.Ткаченку Роману Юрійовичу зареєструвати додаткову угоду про 

розірвання договору оренди землі відповідно до норм чинного законодавства. 

 

2. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

міською радою та Науменко Марією Петрівною, Науменком Ігорем 



Михайловичем та Науменком Юрієм Михайловичем від 19.03.2020 року на 

земельну ділянку загальною площею 0,1000 га, яка розташована на території 

Корюківської міської ради в м. Корюківка, вул. Молодіжна, 16, Корюківського 

району, Чернігівської області та використовувалася для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у зв’язку з даруванням одноквартирного житлового 

будинку з господарськими будівлями. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1836. 

2.1.Науменко Марії Петрівні, Науменку Ігору Михайловичу та Науменку 

Юрію Михайловичу зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору 

оренди землі відповідно до норм чинного законодавства. 

 

3. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

міською радою та Бабичем Володимиром Сергійовичем від 09.07.2020 року на 

земельну ділянку загальною площею 0,1000 га, яка розташована на території 

Корюківської міської ради в м. Корюківка, вул. Мічуріна, 33, Корюківського 

району, Чернігівської області та використовувалася для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у зв’язку з даруванням одноквартирного житлового 

будинку з господарськими будівлями. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1379. 

3.1. Бабичу Володимиру Сергійовичу зареєструвати додаткову угоду про 

розірвання договору оренди землі відповідно до норм чинного законодавства. 

 

4. Поновити з Мищенком Олександром Михайловичем договір оренди 

землі від 20.05.2009 року на земельну ділянку загальною площею 0,1484 га, яка 

розташована по вул. Костюк Г., 20, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:0650, та використовується для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, терміном на 1 (один) рік з 

22.07.2020 року та на тих самих умовах.  

4.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти додаткову 

угоду до договору оренди землі від 20.05.2020 року з Мищенком Олександром 

Михайловичем. 

 

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. 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
      У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                          м. Корюківка                                 № 16-40/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю) 

  

 Розглянувши заяву Любич Ганни Іванівни, 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 Любич Ганні Іванівні 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:  

№ 13 рілля, № 3 сіножаті, № 96 пасовища. 

 

2.Дати дозвіл Потапенку Миколі Миколайовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 



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

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

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Рассвет», а саме:  

№ 96 рілля, № 213 сіножаті, № 9 пасовища. 

 

3. 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. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                         м. Корюківка                              № 17-40/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.): 

- Лазаренку Юрію Миколайовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Лугова, 7, м. Корюківка. 

- Галавській Ніні Борисівні, Каморді Віталії Вікторівні та Галавському 

Борису Вікторовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: 

вул. Робітнича, 17, м. Корюківка. 

- Нікітенку Віктору Івановичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Садова, 50, с. Кирилівка. 

- Нікітенку Віктору Івановичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шкільна, 36, с. Соснівка. 

- Янченку Анатолію Володимировичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шосейна, 5, с. Маховики. 

 



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.): 

- Чеху Олегу Анатолійовичу та Чеху Олександру Анатолійовичу площею 

орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою: вул. Хмельницького Б., 60,                     

с. Тютюнниця. 

-Кузьменку Федору Миколайовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Туніка, 5, с. Рейментарівка. 

-Шаповалу Віктору Івановичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Туніка, 12, с. Рейментарівка. 

-Коробко Олександрі Петрівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Туніка, 63, с. Рейментарівка. 

 

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.): 

-Тишковець Марії Михайлівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

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

-Алексєєнку Дмитру Віталійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Соборна, 58, м. Корюківка. 

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

-Забаровській Світлані Іванівні площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Луговець Ганні Олександрівні площею орієнтовно 0,35 га, яка 

розташована за адресою: с. Верхолісся. 

-Паніматченку Даніїлу Олександровичу площею орієнтовно 2,0 га, яка 

розташована за адресою: с. Верхолісся. 

-Приходько Вікторії Іванівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

за адресою: с. Домашлин. 

-Терещенку Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,0 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.): 

- Ротовій Оксані Аркадіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1903. 

- Ручко Галині 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 

7422489200:07:000:1903. 

- Ручко Софії Ростиславівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1903. 

- Ручко Олені 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 

7422489200:07:000:1903. 

- Чудаковій Надії 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 

7422489200:07:000:1903. 

- Ротову Михайлу Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1903. 

- Дородьку Дмитру Федоровичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0227. 

- Ротову Климу 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 

7422489200:07:000:1903. 

- Ротовій Алісі 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 

7422489200:07:000:1903. 

- Скибі Софії Вікторівні площею орієнтовно 1,2460 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1266. 

- Кожановському Олександру 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 7422485500:01:001:0227. 

- Чертковій Наталії Олегівні площею орієнтовно  0,80 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3134. 

 

5. Дати дозвіл Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної 

системи «Чернігівгаз» на розроблення технічної документації із землеустрою 



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

місцевості), яка перебуває у постійному користуванні згідно державного акту 

на право постійного користування землею серії ІІ-ЧН № 002281 від               

03.04.1996 року площею 1,41 га по пров. Садовий 1-й, 18 в. Корюківка 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) 

(КВЦПЗ 11.04.) 

 

6. 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. 

 

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

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                        м. Корюківка                              № 18 - 40/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) Тетяненку 

Миколі Петровичу за межами села Наумівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

1.1. Передати Тетяненку Миколі Петровичу у власність земельні ділянки, 

а саме: 

1,6598 га – рілля (пай 45/924), кадастровий номер 7422485500:06:002:0119 

0,5896 га – сіножаті (пай 49/924), кадастровий номер 7422485500:06:002:0298 

0,2396 га – пасовище (пай 39/924), кадастровий номер 7422485500:06:002:3050 



для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

1.2. Зобов’язати Тетяненка Миколу 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. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Толмачовій Ганні 

Миколаївні за межами села Забарівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

2.1. Передати Толмачовій Ганні Миколаївні у власність земельні ділянки, 

а саме: 

4,5544 га – рілля (пай 399), кадастровий номер 7422483500:07:000:0023 

0,5449 га – сіножаті (пай 138), кадастровий номер 7422483500:07:001:0568 

0,5127 га – пасовище (пай 297), кадастровий номер 7422483500:07:000:0061 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Толмачову Ганну 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. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Глухенькій Олені 

Леонідівні за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

3.1. Передати Глухенькій Олені Леонідівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5100 га – рілля (пай 1/8), кадастровий номер 7422488300:03:000:0032 

0,6999 га – пасовище (пай 5/47), кадастровий номер 7422488300:03:000:0328 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Глухеньку Олену Леонідівну 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) Милейко Аллі 

Петрівні за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 



4.1. Передати Милейко Аллі Петрівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,8800 га – рілля (пай 5/249), кадастровий номер 7422488300:03:000:0320 

0,7001 га – пасовище (пай 5/22), кадастровий номер 7422488300:03:000:0292 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Милейко Аллу Петрівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимиру Петровичу за межами села Савинки, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

5.1. Передати Туніку Володимиру Петровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,5067 га – рілля (пай 10/475), кадастровий номер 7422488300:03:000:0983 

0,3600 га – пасовище (пай 6/370), кадастровий номер 7422488300:03:000:0690 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Туніка Володимира 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. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Білому Петру 

Миколайовичу за межами села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

6.1. Передати Білому Петру Миколайовичу у власність земельні ділянки, 

а саме: 

2,4215 га – рілля (пай 223), кадастровий номер 7422488700:05:000:0096 

0,4065 га – сіножаті (пай 170), кадастровий номер 7422488700:05:000:0761 

0,4501 га – пасовище (пай 108), кадастровий номер 7422488700:05:000:0690 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине, Корюківського району,Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Білого Петра 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. 

 



7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Михайловичу за межами села Тютюнниця, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

7.1. Передати Костючку Олександру Михайловичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4202 га – рілля (пай 2/61), кадастровий номер 7422489200:07:000:0961 

0,5007 га – сіножаті (пай 6/160), кадастровий номер 7422489200:07:000:1988 

0,2036 га – пасовище (пай 4/160), кадастровий номер 7422489200:07:000:2125 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Костючка Олександра Михайловича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Пацюк Валентині 

Михайлівні  за межами села Бреч, Корюківського району,Чернігівської області. 

8.1. Передати Пацюк Валентині Михайлівні у власність земельні ділянки, 

а саме: 

2,7525 га – рілля (пай 130), кадастровий номер 7422481500:07:012:0008 

0,3771 га – сіножаті (пай 151), кадастровий номер 7422481500:07:000:0331 

0,7148 га – пасовище (пай 89), кадастровий номер 7422481500:07:000:0703 

для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Бреч, Корюківського району,Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Пацюк Валентину 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. 

 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гудимовій Олені 

Антонівні за межами села Рейментарівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

9.1. Передати Гудимовій Олені Антонівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,7565 га – рілля (пай 346), кадастровий номер 7422487500:07:000:0817 

1,9823 га – рілля (пай 333), кадастровий номер 7422487500:07:000:0828 

0,3683 га – сіножаті (пай 319), кадастровий номер 7422487500:07:000:1053 

0,3683 га – сіножаті (пай 343), кадастровий номер 7422487500:07:000:1066 

0,4370 га – пасовище (пай 252), кадастровий номер 7422487500:07:000:0937 

0,4371 га – пасовища (пай 256), кадастровий номер 7422487500:07:000:0941 



для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Рейментарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

9.2. Зобов’язати Гудимову Олену Антонівну 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) Андрущенко 

Парасковії Федорівні за межами села Рейментарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

10.1. Передати Андрущенко Парасковії Федорівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,7565 га – рілля (пай 345), кадастровий номер 7422487500:07:000:0816 

2,1653 га – сіножаті (пай 363), кадастровий номер 7422487500:07:000:1201 

1,2431 га – пасовище (пай 208), кадастровий номер 7422487500:07:000:1200 

для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Рейментарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

10.2. Зобов’язати Андрущенко Парасковію 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. 

 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Юрію Миколайовичу за межами села Рейментарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

11.1. Передати Андрущенку Юрію Миколайовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,7565 га – рілля (пай 354), кадастровий номер 7422487500:07:000:0825 

0,3682 га – сіножаті (пай 322), кадастровий номер 7422487500:07:000:1056 

0,8766 га – пасовище (пай 212), кадастровий номер 7422487500:07:000:1030 

для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Рейментарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

11.2. Зобов’язати Андрущенка Юрія 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. 

 

12. 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. 

12.1. Передати Андрущенку Віктору Миколайовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,9619 га – рілля (пай 204), кадастровий номер 7422487500:07:000:0707 

1,7606 га – сіножаті (пай 301), кадастровий номер 7422487500:07:000:0293 

0,7705 га – пасовище (пай 55), кадастровий номер 7422487500:07:000:0485 

для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Рейментарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

12.2. 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. 

 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Лукаш Раїсі 

Єфремівні за межами села Рейментарівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

13.1. Передати Лукаш Раїсі Єфремівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,8633 га – рілля (пай 338), кадастровий номер 7422487500:07:000:0833 

2,1654 га – сіножаті (пай 364), кадастровий номер 7422487500:07:000:0851 

0,4371 га – пасовище (пай 264), кадастровий номер 7422487500:07:000:0949 

для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Рейментарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

13.2. Зобов’язати Лукаш Раїсі Єфремівну 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) Романенко 

Людмилі Григорівні за межами села Рейментарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

14.1. Передати Романенко Людмилі Григорівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,8753 га – рілля (пай 145), кадастровий номер 7422487500:07:000:0495 

0,3850 га – сіножаті (пай 179), кадастровий номер 7422487500:07:000:0218 

0,5067 га – пасовище (пай 4), кадастровий номер 7422487500:07:000:0079 

для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Рейментарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 



14.2. Зобов’язати Романенко Людмилу Єгорівну 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) Кохась Валентині 

Іванівні за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 

15.1. Передати Кохась Валентині Іванівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5098 га – рілля (пай 10/472), кадастровий номер 7422488300:03:000:0980 

0,7526 га – пасовище (пай 5/38), кадастровий номер 7422488300:03:000:0308 

для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

15.2. Зобов’язати Кохась 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. 

 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Миколайовичу за межами села Савинки, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

16.1. Передати Милейку Олександру Миколайовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,8874 га – рілля (пай 6/330), кадастровий номер 7422488300:03:000:0799 

0,5783 га – пасовище (пай 5/121), кадастровий номер 7422488300:03:000:0406 

для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

16.2. Зобов’язати Милейка Олександра Миколайовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Швецю Василю 

Миколайовичу за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

17.1. Передати Швецю Василю Миколайовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,5116 га – рілля (пай 10/460), кадастровий номер 7422488300:03:000:0967 

0,8702 га – пасовище (пай 5/99), кадастровий номер 7422488300:03:000:0384 



для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

17.2. Зобов’язати Швеця Василя 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. 

 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Заєць Парасковії 

Захарівні за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

18.1. Передати Заєць Парасковії Захарівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5100 га – рілля (пай 8/370), кадастровий номер 7422488300:03:000:0875 

0,6998 га – пасовище (пай 5/32), кадастровий номер 7422488300:03:000:0302 

для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

18.2. Зобов’язати Заєць Парасковію Захарівну 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) Тарапон Тамарі 

Василівні за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

19.1. Передати Тарапон Тамарі Василівні   у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5098 га – рілля (пай 10/456), кадастровий номер 7422488300:03:000:0963 

2,5099 га – рілля (пай 8/372), кадастровий номер 7422488300:03:000:0877 

0,5034 га – пасовище (пай 6/347), кадастровий номер 7422488300:03:000:0667 

0,7000 га – пасовище (пай 5/31), кадастровий номер 7422488300:03:000:0301 

для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

19.2. Зобов’язати Тарапон Тамару Василівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

 

 



20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Сергію Васильовичу за межами села Савинки, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

20.1. Передати  Симоненку Сергію Васильовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4131 га – рілля (пай 4/226), кадастровий номер 7422488300:03:000:0252 

2,3839 га – рілля (пай 4/227), кадастровий номер 7422488300:03:000:0253 

0,7000 га – пасовище (пай 5/29), кадастровий номер 7422488300:03:000:0299 

0,7000 га – пасовище (пай 5/30), кадастровий номер 7422488300:03:000:0300 

для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

20.2. Зобов’язати Симоненка Сергія 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. 

 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рябець Олені 

Миколаївні за межами села Рейментарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

21.1. Передати Рябець Олені Миколаївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,9620 га – рілля (пай 203), кадастровий номер 7422487500:07:000:0706 

0,3850 га – сіножаті (пай 165), кадастровий номер 7422487500:07:000:0204 

0,5483 га – пасовище (пай 188), кадастровий номер 7422487500:07:000:0327 

для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки 

розташовані за межами села Рейментарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

21.2. Зобов’язати Романенко Людмилу Єгорівну 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 19-40/VІI 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність 

  

 Розглянувши технічну документацію 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 0,1051 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.Тютюнниця, вул.Хмельницького Б., 45а, 

Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:01:000:0129. 

 

 2.Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельні ділянки, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                            Р.АХМЕДОВ 



                                                                         
 У К Р А Ї Н А   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                         м. Корюківка                             № 20 - 40/VІI 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

  

 Розглянувши клопотання ДП «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою» та проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, 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 проєкт 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 12,5899 га 

(кадастровий номер 7422482000:06:001:0142), яка була утворена в результаті 

поділу земельної ділянки 7422482000:06:001:0093 (площею 16,9908 га) на 

чотири земельні ділянки:  

площею 12,5899 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0142; 

площею 0,6877 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0141; 

площею 1,5780 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0140; 

площею 2,1352 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0139. 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на новоутворені земельні ділянки. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 



 
      У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                          м. Корюківка                                № 21- 40/VІI 

 

Про проведення земельних 

торгів у формі аукціону 

 

 З метою наповнення місцевого бюджету, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 134-139 Земельного кодексу 

України, статтями 6, 19 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити перелік земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для продажу права оренди на земельних 

торгах у формі аукціону згідно Додатку 1. 

1.2. Виставити земельні ділянки згідно Додатку 1 на земельні торги для 

передачі їх в користування на умовах оренди.  

1.3. Встановити строк оренди земельних ділянок – 7 років. 

1.4.Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для розрахунку 

стартового розміру річної орендної плати за користування земельними 

ділянками, які виставляються на земельні торги, на рівні 10 (десяти) % 

відсотків. 

1.5.Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельними ділянками, які виставляються на земельні торги та значення кроку 

торгів у розмірі 0,5 % від стартового розміру річної орендної плати згідно 

Додатку 2. 

1.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) на 

підписання протоколів земельних торгів та договорів оренди земельних 

ділянок.  



1.7. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

передачу виконавцю торгів матеріалів по земельних ділянках, які 

виставляються для продажу права оренди на земельних торгах. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 
  



Додаток 1 

до рішення сорокової сесії 

 Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 20.08.2020 № 21-40/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 

12,5899 7422482000:06:001:0142 оренда 

 

 

Секретар міської ради         С.ОЛІЙНИК 

  



Додаток 2 

до рішення сорокової сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 20.08.2020 № 21-40/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 

7422482000:06:001:0142 12,5899 137610,29 10 13761,03 68,81 

 

 

Секретар міської ради         С.ОЛІЙНИК 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 22 - 40/VІI 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки 

 

 Розглянувши клопотання ТОВ «Забарівське» та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79, 

79-1, 125, 126 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 5,2752 га з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1010, яка перебуває у користуванні (на умовах оренди) ТОВ 

«Забарівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(КВЦПЗ 01.01), що розташована в адміністративних межах Корюківської 

міської ради, Корюківського району, Чернігівської області, а саме на утворені в 

результаті поділу: 

- земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером: 

7422483500:07:000:1343; 

- земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером: 

7422483500:07:000:1345; 

- земельну ділянку площею 1,2752 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером: 

7422483500:07:000:1344. 

 



2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на новоутворені земельні ділянки відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 

3. Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» 

договір оренди землі на новоутворену земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422483500:07:000:1344 площею 1,2752 га. 

 

4.ТОВ «Забарівське» зареєструвати договір оренди землі 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. 

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 



 
      У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                № 23 - 40/VІI 

 

Про затвердження технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

 

Розглянувши клопотання ПП «Десна – Експерт – М» щодо затвердження 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 6,7837 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, яка розташована в адміністративних межах (за межами 

населених пунктів) Корюківської міської ради, Чернігівської області, право 

оренди на яку передбачається продати на земельних торгах, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст. 23 Закону України «Про 

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

 

міська рада вирішила:  

 

1.Затвердити технічну документацію про нормативно грошову оцінку 

земельної ділянки площею 6,7837 га, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована в адміністративних 

межах (за межами населених пунктів) Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області, право оренди на яку 

передбачається продати на земельних торгах, яка розроблена ПП «Десна – 

Експерт – М». Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:006:0067, 

нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату оцінки становить 14 601 

731 грн. 01 коп. (чотирнадцять мільйонів шістсот одна тисяча сімсот тридцять 

одна гривна 01 копійка). 

 



 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                         м. Корюківка                                № 24 - 40/VІI 

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 Розглянувши клопотання ТОВ «Племінне господарство «Бреч» 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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок невитребуваних 

земельних ділянок (паїв) загальною площею 48,0815 га з подальшою передачею 

в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які 

розташовані в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Бреч) Корюківського району, Чернігівської області. 

1.1. Надати в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 

«Племінне господарство «Бреч» земельні ділянки загальною площею 48,0815 га 

згідно Додатку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(КВЦПЗ 01.01.), терміном на 7 (сім) років, які розташовані в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Бреч) 

Корюківського району, Чернігівської області. 

1.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаними в 

Додатку земельними ділянками в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 

 

 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова        Р.АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення сорокової сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 20.08.2020 № 24-40/VII 

 
 

Перелік  

земельних ділянок, які надаються в оренду 

 ТОВ «ПГ «Бреч» 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 2,8352 7422481500:07:050:0007 

2 2,2644 7422481500:07:050:0003 

3 2,3008 7422481500:07:050:0002 

4 1,8563 7422481500:07:050:0001 

5 2,6996 7422481500:07:049:0010 

6 2,6812 7422481500:07:049:0009 

7 2,6883 7422481500:07:049:0008 

8 2,7499 7422481500:07:049:0007 

9 2,8352 7422481500:07:049:0006 

10 2,5715 7422481500:07:050:0011 

11 2,7612 7422481500:07:050:0010 

12 2,8269 7422481500:07:050:0009 

13 2,8352 7422481500:07:050:0008 

14 2,8352 7422481500:07:049:0003 

15 2,8351 7422481500:07:049:0002 

16 2,8352 7422481500:07:049:0001 

17 2,8351 7422481500:07:049:0005 

18 2,8352 7422481500:07:049:0004 

 

Всього 

 

48,0815 га 

 



 
 У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                      м. Корюківка                                 № 25-40/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Брецького  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Кубраку Максиму Олександровичу проєкт 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 Гуринівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Кубраку Максиму Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:05:000:0048) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Гуринівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

2. Затвердити Кубрак Раїсі Миколаївні проєкт 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 

Гуринівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Кубрак Раїсі Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:06:000:0005) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Нова Гуринівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Плющу Михайлу Олександровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Плющу Михайлу Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1094) 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 Лупасу Володимиру Івановичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Лупасу Володимиру Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1093) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Васько Лілії Олександрівні проєкт 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 

Лубенець, Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Васько Лілії Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:0052) 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 Лубенець, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

6. Затвердити Ваську Андрію Вікторовичу проєкт 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 

Лубенець, Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Ваську Андрію Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:0053) 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 Лубенець, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

7. Затвердити Литвиненко Марії Олексіївні проєкт 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 

Лубенець, Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Литвиненко Марії Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:0049) 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 Лубенець, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

8. Затвердити Литвиненко Світлані Олексіївні проєкт 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 

Лубенець, Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Литвиненко Світлані Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:0050) 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 Лубенець, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

9. Затвердити Рубану Віктору Валентиновичу проєкт 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 

Лубенець, Корюківського району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Рубану Віктору Валентиновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:0051) 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 Лубенець, 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.   

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 

 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                   № 26-40/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 Семиліту Миколі Леонідовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7645 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах села Бешківка, вул.Жовтнева), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Семиліту Миколі Леонідовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7645 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:02:000:0005) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

села Бешківка, вул.Жовтнева), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Верещаці Олександру Олександровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах села Домашлин, вул.Шевченка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  



2.1. Передати Верещаці Олександру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,6000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482500:04:000:1093) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

села Домашлин, вул.Шевченка), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Верещаці Олександру Івановичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7384 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах села Домашлин, вул.Кошового), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Верещаці Олександру Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7384 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0184) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

села Домашлин, вул.Кошового), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

4. 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. 

 

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.   

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                 № 27- 40/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 Баглай Карині Олександрівні проєкт 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 Воловики), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Баглай Карині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:05:000:0004) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Тоніці Олені Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9016 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Кирилівка), 

Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Тоніці Олені Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,9016 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:03:000:0012) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Кирилівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Тоніці Катерині Олександрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9015 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 Тоніці Катерині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9015 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:03:000:0011) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Кирилівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Стукало Ніні Миколаївні проєкт 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 Воловики), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Стукало Ніні Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0062) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Воловики), 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.   

 

 

Міський голова        Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                      м. Корюківка                                № 28 - 40/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 Киричку Володимиру 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 0,1000 га, по вул. Шевченка, 78, 

м. Корюківка. 

1.1. Передати Киричку Володимиру Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею               

0,1000 га, по вул. Шевченка, 78, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1898, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

2. Затвердити Івановій Вікторії Вікторівні 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 0,0532 га, по вул. Маяковського, 15, м. Корюківка. 

2.1. Передати Івановій Вікторії Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0532 га, по 

вул. Маяковського, 15, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1383, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Затвердити Михальченко Вікторії Анатоліївні 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, 1, м. Корюківка. 

3.1. Передати Михальченко Вікторії Анатоліївні 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, 1, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1649, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

4. Затвердити Олійнику Андрію Михайловичу проєкт 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 Олійнику Андрію 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 

7422410100:01:002:1877, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

5. Затвердити Скороходу 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 0,1000 га, по вул. Кошового, 28, м. Корюківка. 



5.1. Передати Скороходу Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Кошового, 28, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1895, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

6. Затвердити Єрмоленку Валентину Олександровичу 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. Свободи, 37, 

м. Корюківка. 

6.1. Передати Єрмоленку Валентину Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею              

0,1000 га, по вул. Свободи, 37, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:003:1377, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

7. Затвердити Животкову Сергію Михайловичу проєкт 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.  

7.1. Передати Животкову Сергію Михайловичу 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 

7422410100:01:002:1884, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8. Затвердити Лойченку Володимиру Олександровичу 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. Франка, 125, 

м. Корюківка. 



8.1. Передати Лойченку Володимиру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею              

0,1000 га, по вул. Франка, 125, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1894, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

9. Затвердити Євстифеєвій Людмилі Іванівні 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. Гагаріна, 2б, м. Корюківка. 

9.1. Передати Євстифеєвій Людмилі Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Гагаріна, 2б, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1380, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

10. Затвердити Костюк Валентині Павлівні 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 0,0816 га, по вул. Паркова, 58, м. Корюківка. 

10.1. Передати Костюк Валентині Павлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0816 га, по 

вул. Паркова, 58, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1375, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

11. Затвердити Ничипоренку Юрію Павловичу 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. Вознесенська, 16/2, м. Корюківка. 

11.1. Передати Ничипоренку Юрію Павловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 



вул. Вознесенська, 16/2, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1547, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

12. Затвердити Письменній Людмилі Дмитрівні 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. Маяковського, 13, м. Корюківка. 

12.1. Передати Письменній Людмилі Дмитрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Маяковського, 13, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1386, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

13. Затвердити Науменко Марії Петрівні 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. Молодіжна, 16, м. Корюківка. 

13.1. Передати Науменко Марії Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                          

вул. Молодіжна, 16, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1836, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

14. Затвердити Римар Марії Михайлівні 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. Земська, 10, м. Корюківка. 

14.1. Передати Римар Марії Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                          

вул. Земська, 10, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1548, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

15. Затвердити Степанець Світлані Борисівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,0600 га, по вул. Робітнича, 32, м. Корюківка. 

15.1. Передати Степанець Світлані Борисівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по                                          

вул. Робітнича, 32, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1387, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

16. Затвердити Корявській Маші Леонідівні проєкт 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.  

16.1. Передати Корявській Маші Леонідівні 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 

7422410100:01:002:1897, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

17. Затвердити Литвин Єлизаветі Федорівні проєкт 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.  

17.1. Передати Литвин Єлизаветі Федорівні 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 

7422410100:01:002:1896, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 



18. Затвердити Парфененко Аллі Іванівні 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 0,0707 га, по вул. Польова, 20, м. Корюківка. 

18.1. Передати Парфененко Аллі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0707 га, по вул. Польова, 20, 

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1904, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

19. Затвердити Лагодному Ігорю Олеговичу проєкт 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.  

19.1. Передати Лагодному Ігорю Олеговичу 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 

7422410100:01:002:1903, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

20. Затвердити Сокруті Сергію Петровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, Корюківського району Чернігівської області.  

20.1. Передати Сокруті Сергію Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488300:01:000:0263) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради 

Корюківського району, Чернігівської області. 

 

21. 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. 

 



22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 
 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                  № 29- 40/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 Метлі Володимиру Володимировичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею      

0,1768 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 Метлі Володимиру Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,1768 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:001:0213) 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 Савицькій Марії Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1481 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту с. Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Савицькій Марії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1481 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0235) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Демченку Андрію Валерійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Демченку Андрію Валерійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0236) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

4. Затвердити Пилипцю Владиславу Сергійовичу проєкт 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 Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Пилипцю Владиславу Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3034) 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 Примаченко Лідії Олександрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2662 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Примаченко Лідії Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2662 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0230) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

6. Затвердити Примаченко Надії Володимирівні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Примаченко Надії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0228) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

7. Затвердити Яковенку Олексію Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2800 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Яковенку Олексію Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2800 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0290) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

8. Затвердити Смальосі Людмилі Олексіївні проєкт 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 Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Смальосі Людмилі Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0233) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

9. Затвердити Корінь Валентині Михайлівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



0,7157 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Корінь Валентині Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7157 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0229) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

10. Затвердити Лящуку Олегу Олександровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Лящуку Олегу Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3098) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

11. Затвердити Лящук Світлані Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7990 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

11.1. Передати Лящук Світлані Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,7990 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3097) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Нозі Олексію Андрійовичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2235 га, по вул. Стрільця, 37, с. Наумівка. 

12.1. Передати Нозі Олексію Андрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2235 га, по 

вул. Стрільця, 37, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0252, цільове призначення - для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

13. Затвердити Нозі Віктору Аркадійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Нозі Віктору Аркадійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0232) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

14. Затвердити Сурганову Миколі Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2955 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

14.1. Передати Сурганову Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2955 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0231) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

15. Затвердити Дородько Наталії Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1899 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

15.1. Передати Дородько Наталії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1899 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0251) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

16. Затвердити Гончарову Івану Петровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



0,5300 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

16.1. Передати Гончарову Івану Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5300 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0234) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

17. Затвердити Мажарі Олексію Володимировичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,3168 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

17.1. Передати Мажарі Олексію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,3168 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0254) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

18. Затвердити Светюсі Анатолію Петровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,7159 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

18.1. Передати Светюсі Анатолію Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7159 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0255) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

19. Затвердити Лепендіній Юлії Олександрівні проєкт 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 Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

19.1. Передати Лепендіній Юлії Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0237) із земель сільськогосподарського призначення 



комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

20. Затвердити Чечилу Євгенію Михайловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2100 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

20.1. Передати Чечилу Євгенію Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2100 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0250) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

21. Затвердити Корінь Людмилі Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4330 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

21.1. Передати Корінь Людмилі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,4330 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0238) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

22. Затвердити Чечило Олені Олексіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1391 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

22.1. Передати Чечило Олені Олексіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1391 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0256) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 



23. Затвердити Бороліс Валентині Олександрівні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6966 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

23.1. Передати Бороліс Валентині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,6966 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0239) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

24. Затвердити Корню Василю Васильовичу проєкт 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 Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

24.1. Передати Корню Василю Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0257) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

25. Затвердити Хуртику Віктору Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0676 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

25.1. Передати Хуртику Віктору Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0676 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0258) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

26. Затвердити Осипенку Олегу Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4352  га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  



26.1. Передати Осипенку Олегу Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4352 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0259) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

27. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

28. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А   

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                              

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                   № 30-40/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Олександрівського 

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяву громадянина Білика Андрія Івановича про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки 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 Білику Андрію Івановичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,7200 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Верхолісся, вул. Центральна, 50), Корюківського району, Чернігівської 

області.  

1.1. Передати Білику Андрію Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,7200 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:0085) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Верхолісся, вул. Центральна, 50), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 



Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                         м. Корюківка                                  № 31-40/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 Макаренко Наталії Миколаївні проєкт 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 Сядрине), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Макаренко Наталії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:001:0059) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Осипенко Катерині Олександрівні проєкт 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.  



2.1. Передати Осипенко Катерині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1327) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Мелашенко Аліні Віталіївні проєкт 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 Мелашенко Аліні Віталіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1328) 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 Барин Тетяні Олександрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2672 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 Барин Тетяні Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2672 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:003:0003) 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 Осипенко Людмилі Олексіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5541 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля            

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Осипенко Людмилі Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5541 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1325) 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. 



6. Затвердити Кравченку Анатолію Васильовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,7369 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине),  

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Кравченку Анатолію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7369 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0122) 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. 

 

7. Затвердити Андрієнко Ганні Іванівні проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Андрієнко Ганні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1329) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

8. Затвердити Андрієнко Наталії Олексіївні проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка,  Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Андрієнко Наталії Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1330) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

9. Затвердити Привалі Сергію Віталійовичу проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Привалі Сергію Віталійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 



7422488700:05:000:1331) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

10. Затвердити Привалі Анастасії Сергіївні проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Привалі Анастасії Сергіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1332) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

11. Затвердити Привалі Яні Миколаївні проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

11.1. Передати Привалі Яні Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1333) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

12. Затвердити Терещенко Світлані Валеріївні проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

12.1. Передати Терещенко Світлані Валеріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1334) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 



13. Затвердити Полубень Тетяні Вікторівні проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Полубень Тетяні Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1335) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

14. Затвердити Пивовару Євгенію Сергійовичу проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

14.1. Передати Пивовару Євгенію Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1336) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

15. Затвердити Пивовар Вірі Петрівні проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

15.1. Передати Пивовар Вірі Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1337) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

16. Затвердити Пивовар Оксані Олександрівні проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  



16.1. Передати Пивовар Оксані Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1338) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

17. Затвердити Пивовару Сергію Григоровичу проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

17.1. Передати Пивовару Сергію Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1339) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

18. Затвердити Стецку Михайлу Олександровичу проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

18.1. Передати Стецку Михайлу Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1340) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

19. Затвердити Стецьку Сергію Адрійовичу проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

19.1. Передати Стецьку Сергію Андрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1341) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

20. Затвердити Стецьку Андрію Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля міста 

Корюківка,  Корюківського району Чернігівської області.  

20.1. Передати Стецьку Андрію Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1342) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

21. Затвердити Стецко Надії Володимирівні проєкт 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 населених пунктів), біля міста 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

21.1. Передати Стецко Надії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1343) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

22. Затвердити Кияшко Ользі Петрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля села 

Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.  

22.1. Передати Кияшко Ользі Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1358) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

23. Затвердити Поповській Катерині Петрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1620 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля села 

Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.  

23.1. Передати Поповській Катерині Петрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1620 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1357) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

24. Затвердити Висоцькому Олексію Володимировичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею 0,2386 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених 

пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.  

24.1. Передати Висоцькому Олексію Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,2386 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488700:05:000:1356) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

25. 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. 

 

26. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                   № 32-40/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 Пінченко Валентині Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6379 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села 

Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Пінченко Валентині Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6379 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2124) 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 Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

2. Затвердити Кугуку Олександру Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6379 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села 

Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Кугуку Олександру Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6379 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2123) 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 Сахутівка, Корюківського району,Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Горілику Дмитру Дмитровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Горілику Дмитру Дмитровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2147) 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 Горілик Людмилі Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Горілик Людмилі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2150) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Горілик Крістіні Максимівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Горілик Крістіні Максимівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2143) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 



6. Затвердити Горілик Аделіні Максимівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Горілик Аделіні Максимівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2141) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Горілик Тетяні Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Горілик Тетяні Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2144) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Горілику Максиму Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Горілику Максиму Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2145) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

9. Затвердити Горілик Марині Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Горілик Марині Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2146) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

10. Затвердити Горілик Софії Дмитрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Горілик Софії Дмитрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2148) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

11. Затвердити Кльові Ніні Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району,Чернігівської області.  

11.1. Передати Кльові Ніні Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2149) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Ницун Карині Олександрівні проєкт 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 населених пунктів), біля села 

Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  

12.1. Передати Ницун Карині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2132) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

13. Затвердити Ладану Денису Ігоровичу проєкт 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 населених пунктів), біля села 

Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  



13.1. Передати Ладану Денису Ігоровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2133) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

14. Затвердити Ладану Миколі Миколайовичу проєкт 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 населених пунктів), біля села 

Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  

14.1. Передати Ладану Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2134) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

15. Затвердити Ладан Анні Миколаївні проєкт 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 населених пунктів), біля села 

Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  

15.1. Передати Ладан Анні Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2135) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

16. Затвердити Ладан Тетяні Володимирівні проєкт 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 населених пунктів), біля села 

Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  

16.1. Передати Ладан Тетяні Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2136) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

17. Затвердити Долгій Ганні Євгенівні проєкт 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 населених пунктів), біля села 

Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  

17.1. Передати Долгій Ганні Євгенівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2137) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

18. Затвердити Сіренко Ользі Гаврилівні проєкт 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 населених пунктів), біля села 

Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  

18.1. Передати Сіренко Ользі Гаврилівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2138) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

19. Затвердити Сіренку Віктору Івановичу проєкт 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 населених пунктів), біля села 

Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  

19.1. Передати Сіренку Віктору Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2139) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

20. Затвердити Тимошенку Вячеславу Вікторовичу проєкт 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 населених пунктів), біля села 

Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  

20.1. Передати Тимошенку Вячеславу Вікторовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2140) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

21. Затвердити Торопко Ніні Олександрівні проєкт 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 населених пунктів), біля села 

Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  

21.1. Передати Торопко Ніні Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2128) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

22. Затвердити Торопко Вікторії Віталіївні проєкт 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 населених пунктів), біля села 

Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  

22.1. Передати Торопко Вікторії Віталіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2129) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

23. Затвердити Романовській Катерині Сергіївні проєкт 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 населених пунктів), біля села 

Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  

23.1. Передати Романовській Катерині Сергіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2130) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

 

24. Затвердити Красікову Андрію Володимировичу проєкт 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 

Сахутівка, Корюківського району,Чернігівської області.  

24.1. Передати Красікову Андрію Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2127) 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 Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

25. Затвердити Бабич Вірі Яковлівні 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. Хмельницького Б, 8, с. Тютюнниця. 

25.1. Передати Бабич Вірі Яковлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                   

вул. Хмельницького Б, 8, с. Тютюнниця, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:01:000:0128, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

26. Затвердити Лисенку Віктору Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9530 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села 

Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

26.1. Передати Лисенку Віктору Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2152) 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 Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 



27. Затвердити Семиліту Віталію Леонідовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9530 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села 

Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

27.1. Передати Семиліту Віталію Леонідовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2153) 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 Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

28. Затвердити Осипенку Дмитру Юрійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9530 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села 

Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

28.1. Передати Осипенку Дмитру Юрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2154) 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 Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

29. Затвердити Кузубу Олександру Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9530 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села 

Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

29.1. Передати Кузубу Олександру Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2155) 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 Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

30. Затвердити Одерій Олені Арсентіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9530 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села 

Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.  



30.1. Передати Одерій Олені Арсентіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,9530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2156) 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 Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

31. Затвердити Матюсі Руслану Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9530 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села 

Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

31.1. Передати Матюсі Руслану Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2157) 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 Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

32. Затвердити Наумчику Артему Георгієвичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9530 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села 

Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

32.1. Передати Наумчику Артему Георгієвичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9530 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2158) 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 Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

33. Затвердити Капитану Юрію Володимировичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9529 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села 

Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

33.1. Передати Капитану Юрію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9529 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2159) 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 Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

34. Затвердити Пінченко Василю Олексійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9529 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села 

Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

34.1. Передати Пінченко Василю Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9529 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2160) 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 Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

35. Затвердити Авдієвському Володимиру Миколайовичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею 1,9529 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

35.1. Передати Авдієвському Володимиру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,9529 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2161) 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 Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

36. 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. 

 

37. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                  № 33- 40/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 Мотчаній Ірині Михайлівні проєкт 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 

Хотіївка, Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Мотчаній Ірині Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0873) 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 Хотіївка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

2. Затвердити Мотчаному Антону Олексійовичу проєкт 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 

Хотіївка, Корюківського району Чернігівської області.  

2.1. Передати Мотчаному Антону Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 



7422489400:03:000:0874) 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 Хотіївка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Мотчаному Артему Олексійовичу проєкт 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 

Хотіївка, Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Мотчаному Артему Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0875) 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 Хотіївка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

4. Затвердити Мотчаному Олексію Олексійовичу проєкт 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 

Хотіївка, Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Мотчаному Олексію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0876) 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 Хотіївка, 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.   

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 
 

 



 
  У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                № 34-40/VІI 

 

Про визначення земельної ділянки,  

право власності якої пропонується  

для продажу окремим лотом на конкурентних  

засадах (земельних торгах) 

 

 Розглянувши клопотання фізичної особи - підприємця Сотника Віталія 

Олександровича щодо передачі земельних ділянок у власність на конкурентних 

засадах (земельних торгах), 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 12, 79-1, 

134-139 Земельного кодексу України, статтею 6 Закону України «Про оренду 

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

 

міська рада вирішила:     

 

1. Визначити та затвердити земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення комунальної власності право власності якої пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах) згідно 

Додатку . 

 

2. Дати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок право власності яких пропонується для продажу окремим 

лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 

3. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання заходів 

щодо визначення виконавця земельних торгів та укладення договорів на 

виконання робіт по виготовленню та погодженню в установленому 

законодавством порядку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки з переможцем 

конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                              Р.АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення сорокової сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 20.08.2020 № 34-40/VII 

 

 

Перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 
№з/п Місце розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне використання) 

земельної ділянки 

Площа, га Умови продажу 

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,                

м. Корюківка,                             

вул. Дудка 

для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості  

0,40 власність 

 

 

Секретар міської ради          С.ОЛІЙНИК 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                  № 35 - 40/VІI 

 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки земельної ділянки  

 

Розглянувши клопотання фізичної особи - підприємця Сотника Віталія 

Олександровича 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, 122, 127, 128 Земельного 

кодексу України, ст. 9 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки на якій розташовані нежитлові будівлі, які належать фізичній особі-

підприємцю Сотнику Віталію Олександровичу згідно договору купівлі-продажу 

від 17.06.2020 року, для подальшого придбання її у власність по                               

вул. Дудка, 64В, м. Корюківка, площею 0,0600 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:003:1337, цільове призначення – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, (КВЦПЗ 03.07.). 

1.1. Укласти договір з фізичною особою - підприємцем Сотником 

Віталієм Олександровичем про сплату авансового внеску за виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п.1 даного рішення.  

1.2. Укласти договір з суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель, земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають 

продажу, на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                           

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                      м. Корюківка                             № 36 - 40/VІI 
 

Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

на території Корюківської міської ради 

 

Розглянувши звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією 

України, ст. ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, ст. ст. 12, 79-1, 122, 127, 

128 Земельного кодексу України, рішенням восьмої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 09.08.2017 року «Про збільшення вартості продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення», ст. ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлові 

приміщення, які належать ТОВ «КОРФАД» на праві приватної власності згідно 

договору купівлі - продажу від 05.11.2019, серія та номер 1226. Земельна 

ділянка розташована за адресою: вулиця Індустріальна, 20, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0217, площею     

2,1499 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 

 Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена 

ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 859 530 грн. 00 коп. (вісімсот 

п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот тридцять гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 1.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 945 483 грн. 00 коп. (дев’ятсот сорок п’ять тисяч чотириста 

вісімдесят три гривні 00 коп.) без урахування ПДВ. 



1.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                           

945 483 грн. 00 коп. (дев’ятсот сорок п’ять тисяч чотириста вісімдесят три 

гривні 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 1.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 56 619 грн. 77 коп. 

(п’ятдесят шість тисяч шістсот дев’ятнадцять гривень 77 коп.), які сплачені 

ТОВ «КОРФАД» відповідно до договору № 10/2020 від 15.07.2020 р. на 

рахунок Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки 

площею 2,1499 га, що розташована за адресою: вулиця Індустріальна, 20,                  

м. Корюківка. 

1.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 888 863 грн. 23 коп. 

(вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят три гривні 23 коп.) від 

загальної вартості земельної ділянки повинні бути сплачені ТОВ «КОРФАД» до 

укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються до 

міського бюджету.   

1.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, відкритий 

Казначейство України (ел.адм.подат.), код банку 899998, ЄДРПОУ 37750065, 

код платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

 1.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) 

укласти та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з ТОВ 

«КОРФАД». 

1.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на ТОВ «КОРФАД» з 

урахуванням вимог п. 1.1.– 1.4. даного рішення. 

1.7. Повний розрахунок з ТОВ «КОРФАД» за придбання земельної 

ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою 

Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми  

коштів.  

1.8. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 19.03.2020 з 

ТОВ «КОРФАД» з дня укладання договору купівлі – продажу земельної 

ділянки, яка розташована за адресою: вулиця Індустріальна, 20,                                   

м. Корюківка, площею 2,1499 га. 

 

2. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлові будівлі, 

які належать ТОВ «КОРФАД» на праві приватної власності згідно договору 

купівлі - продажу від 21.08.2019, серія та номер 968. Земельна ділянка 

розташована за адресою: провулок Вокзальний, 6а, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1491, площею 0,7438 га, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

 Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена 

ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 313 958 грн. 00 коп. (триста 

тринадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.) без урахування 

ПДВ. 



 2.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 2 цього 

рішення, у сумі 345 353 грн. 80 коп. (триста сорок п’ять тисяч триста п’ятдесят 

три гривні 80 коп.) без урахування ПДВ. 

2.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.2 цього рішення, за                          

345 353 грн. 80 коп. (триста сорок п’ять тисяч триста п’ятдесят три гривень 80 

коп.) без урахування ПДВ. 

2.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 21 447 грн. 47 коп. 

(двадцять одна тисяча чотириста сорок сім гривень 47 коп.), які сплачені ТОВ 

«КОРФАД» відповідно до договору № 11/2020 від 11.08.2020 на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

0,7438 га, що розташована за адресою: провулок Вокзальний, 6а, м. Корюківка. 

2.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 323 906 грн. 33 коп. (триста 

двадцять три тисячі дев’ятсот шість гривень 33 коп.) від загальної вартості 

земельної ділянки повинні бути сплачені ТОВ «КОРФАД» до укладення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються до міського 

бюджету.   

2.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, відкритий 

Казначейство України (ел.адм.подат.), код банку 899998, ЄДРПОУ 37750065, 

код платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

 2.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) 

укласти та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з ТОВ 

«КОРФАД». 

2.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на ТОВ «КОРФАД» з 

урахуванням вимог п. 2.1.– 2.4. даного рішення. 

2.7. Повний розрахунок з ТОВ «КОРФАД» за придбання земельної 

ділянки, вказаної в п. 2 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою 

Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми  

коштів.  

2.8.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 18.10.2019 з 

ТОВ «КОРФАД» з дня укладання договору купівлі – продажу земельної 

ділянки, яка розташована за адресою: провулок Вокзальний, 6а,                                   

м. Корюківка, площею 0,7438 га. 

 

3. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлові будівлі, 

які належать ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК» на праві приватної власності згідно 

свідоцтва про права власності на нерухоме майно, серія та номер: б/н, виданий 

14.03.2008. Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця Садова, 2-а/2, м. 

Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:000:1402, 

площею 0,1154 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості. 



 Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена 

ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 50 326 грн. 00 коп. (п’ятдесят 

тисяч триста двадцять шість гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 3.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 3 цього 

рішення, у сумі 55 358 грн. 60 коп. (п’ятдесят п’ять тисяч триста п’ятдесят вісім 

гривень 60 коп.) без урахування ПДВ. 

3.2. Продати земельну ділянку, вказану в п. 3 цього рішення, за                          

55 358 грн. 60 коп. (п’ятдесят п’ять тисяч триста п’ятдесят вісім гривень 60 

коп.) без урахування ПДВ. 

 3.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 4 909 грн. 81 коп. 

(чотири тисячі дев’ятсот дев’ять гривень 81 коп.), які сплачені ТОВ 

«БУДІВЕЛЬНИК» відповідно до договору № 9/2020 від 16.03.2020 на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

0,1154 га, що розташована за адресою: вулиця Садова, 2-а/2, м. Корюківка. 

3.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 50 448 грн. 79 коп. 

(п’ятдесят тисяч чотириста сорок вісім гривень 79  коп.) від загальної вартості 

земельної ділянки повинні бути сплачені ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК» до укладення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються до міського 

бюджету.   

3.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, відкритий 

Казначейство України (ел.адм.подат.), код банку 899998, ЄДРПОУ 37750065, 

код платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

 3.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) 

укласти та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з ТОВ 

«БУДІВЕЛЬНИК». 

3.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на                                                   

ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК» з урахуванням вимог п. 3.1.– 3.4. даного рішення. 

3.7. Повний розрахунок з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК» за придбання земельної 

ділянки, вказаної в п. 3 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою 

Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми  

коштів.  

3.8.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 20.07.2010 з 

ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК» з дня укладання договору купівлі – продажу земельної 

ділянки, яка розташована за адресою: вулиця Садова, 2-а/2,                                   

м. Корюківка, площею 0,1154 га. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 



 
                                                                  У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                      м. Корюківка                              № 37-40/VІI 

 

Про затвердження актів 

обстеження земельних ділянок 

 

 Розглянувши заяви громадян та акти обстеження земельних ділянок, 

складених комісією по врегулюванню земельних спорів на території 

Корюківської міської ради, враховуючи висновки постійної комісії міської 

ради з питань  житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 

керуючись ст. ст. 12, 79-1 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити акт обстеження земельної ділянки, яка передається 

безоплатно у власність Уліч Ганні Кіндратівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Молодіжна, 3, м. Корюківка . 

 

2. Затвердити акт обстеження земельної ділянки, яка передається 

безоплатно у власність Ортяшову Павлу Петровичу для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,0000 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Трудовик, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 ( сорокова сесія сьомого скликання)  

 

 

20 серпня 2020 року                    м. Корюківка                                  № 38-40/VIІ 
 

Про встановлення пільг зі сплати  

місцевих податків і зборів на території  

Корюківської міської ради 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

відповідно до статей 7, 12, 284 Податкового кодексу України, керуючись 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Встановити та затвердити на території Корюківської міської ради 

пільги зі сплати місцевих податків і зборів за переліком, що додається. 

 

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

 

3. Оприлюднити дане рішення в порядку визначному чинним 

законодавством України. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення сорокової сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання 

від 20 серпня 2020 року  № 38-40/VIІ 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу 

України, із сплати земельного податку 1 
 

 

Код області 

25 

Код району 

9 

Код згідно з КОАТУУ 

7422410100 

Корюківська міська рада 

Група платників, категорія / цільове призначення 

земельних ділянок 

Розмір пільги 

(відсотків суми податкового 

зобов'язання за рік) 

Органи державної влади і місцевого самоврядування та інші 

заклади, установи, організації які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. 

 

100 

Комунальні підприємства Корюківської міської ради 100 

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 100 

Заклади (підприємства, установи  та організації) охорони 

здоров’я 

100 

 
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, 

пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України.  

 

 

Секретар міської ради        С.ОЛІЙНИК 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html


 
 У К Р А Ї Н А   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорокова сесія сьомого скликання) 

 

 

20 серпня 2020 року                         м. Корюківка                                № 39 - 40/VІI 

 

Про вилучення та передачу земельної 

ділянки у постійне користування 

 

 Розглянувши клопотання Головного управління Національної поліції у 

Чернігівській області та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 12, 79, 79-1, 92, 117, 123 

Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Вилучити у Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради з постійного користування земельну ділянку комунальної 

власності для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 

0,15 га, яка розташована по вулиці Хмельницького Б., 4а, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області, кадастровий номер 

7422410100:01:001:1269. 

 

2. Передати Головному управлінню Національної поліції у Чернігівській 

області у постійне користування земельну ділянку комунальної власності 

вказану в п.1 даного рішення зі зміною цільового призначення (виду 

використання) із «для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти» 

на «для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її 

територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління Національної поліції» площею 0,15 га, яка розташована по 

вулиці Хмельницького Б., 4а, м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області, кадастровий номер 7422410100:01:001:1269. 

 



3. Укласти акт прийому-передачі та передати земельну ділянку площею 

0,15 га з кадастровим номером 7422410100:01:001:1269 із земель комунальної 

власності до земель державної власності, що додається. 

  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

  



АКТ 

приймання-передачі земельної ділянки 

  

м. Корюківка                                                               «__» __________ _______р. 

  
Корюківська міська рада Корюківського району Чернігівської області в 

особі міського голови Ахмедова Ратана Ратановича з одного боку та Головне 

управління Національної поліції у Чернігівській області в особі 

__________________________________ з другого боку, склали цей акт 

приймання-передачі про наступне: 

1. Корюківська міська рада Чернігівської області передає земельну 

ділянку комунальної власності зі зміною цільового призначення (виду 

використання) із «для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти» 

на «для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її 

територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління Національної поліції», кадастровий номер 

7422410100:01:001:1269, розташовану на території Корюківської міської ради 

по вул. Хмельницького Б, 4а, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області із комунальної власності, а Головне управління Національної поліції у 

Чернігівській області приймає вищевказану земельну ділянку у державну 

власність. 

2. Земельна ділянка знаходиться в стані придатному для 

використання. 

3. Акт приймання-передачі земельної ділянки, зазначеної в пункті 1, 

складено у двох примірниках, один з яких знаходиться у Корюківській міській 

раді Чернігівської області, другий передається Головному управлінню 

Національної поліції у Чернігівській області. 

 

 

 

Корюківська міська рада  

Корюківського району  

Чернігівської області 

 

____________ Р.АХМЕДОВ 

               підпис МП 

 

 

 

Головне управління Національної 

поліції у Чернігівській області  

_ 

 

______________ __.___________ 
                   підпис МП 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорокова сесія сьомого скликання)  

 

 

20 серпня 2020 року                     м. Корюківка                                 № 40 - 40/VIІ 

 

Про затвердження Програми захисту  

прав дітей та розвитку сімейних форм  

виховання у Корюківській міській  

територіальній громаді на 2020 -2022 роки 

  

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 18 серпня 

2020 року № 257 «Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку 

сімейних форм виховання у Корюківській міській територіальній громаді на 

2020 -2022 роки», 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 «Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 

виховання у Корюківській міській територіальній громаді на 2020 - 2022 роки». 

  
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сорокової сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 20 серпня 2020 року 

№ 40-40/VIІ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання  

у Корюківській міській територіальній громаді  

на 2020 - 2022 роки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2020 рік 



ПАСПОРТ 

Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у 

Корюківській міській територіальній громаді на 2020 - 2022 роки   

 

1. Ініціатор 

розроблення 

Програми  

Виконавчий комітет Корюківської міської ради 

2. Підстава для 

розроблення 

Програми 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про охорону дитинства», «Про 

соціальні послуги», «Про соціальну роботу з 

сім'ями, дітьми та молоддю», постановами 

Кабінету Міністрів України «Про організацію 

надання соціальних послуг» від 01.06.2020  року 

№ 587, «Про затвердження Положення про 

дитячий будинок сімейного типу» № 564 від 

26.04.2002 року (зі змінами), «Про 

затвердження Положення про прийомну сім'ю» 

№ 565 від 26.04.2002 року (зі змінами)  

3. Розробник Програми  Центр надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради, виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

4. Відповідальний 

виконавець 

Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, виконавчий апарат 

Корюківської міської ради 

5. Співвиконавці 

Програми 

Виконавчий апарат Корюківської міської ради, 

виконавчі органи Корюківської міської ради, 

служба у справах дітей Корюківської РДА 

6. Строки реалізації 

Програми 

2020 – 2022 роки 

7. Орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідний для 

реалізації Програми 

за кошти міського 

бюджету, усього: 

100000,00 грн. 

 

 

1.Загальні положення 

Правовою основою розроблення та реалізації Програми є Конституція 

України, Конвенція про права дитини, Сімейний Кодекс України, Цивільний 

Кодекс України, Закони України «Про охорону дитинства», «Про соціальні 

послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про 

попередження  насильства в сім'ї», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей», постановами Кабінету Міністрів 



України «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 року              

№ 587, «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» 

№ 564 від 26.04.2002 року (зі змінами), «Про затвердження Положення про 

прийомну сім'ю» № 565 від 26.04.2002 року (зі змінами.) 

 

2.Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

Дитинство - найважливіший, самобутній і неповторний період у 

становленні особистості. Саме в дитячі роки людина потребує найбільшої уваги 

та захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та 

потреб, стану охорони дитинства залежить не тільки доля кожної конкретної 

дитини, а й розвиток суспільства в цілому.  

В той же час, зазначене питання нерозривно пов’язане з питанням 

державної підтримки сім'ї, оскільки вчасне реагування на потреби сім'ї, 

включаючи адміністративний вплив на батьків, формування навичок 

відповідального батьківства у молоді є однією з передумов для запобігання  

соціальному сирітству, забезпечення безпечного сімейного середовища для  

дитини, дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей.  

На сучасному етапі розвитку українського суспільства надання якісних 

соціальних послуг дітям та сім’ям, посилення їх соціально-правового захисту є 

одним з пріоритетних напрямків здійснення державної соціальної політики.  

Упродовж останніх років відбувається поступова оптимізація всієї системи 

соціально-правового захисту сімей та дітей, метою якої є підвищення рівня 

ефективності діяльності органів державної влади, підприємств, установ та 

організацій, що причетні до вирішення їх проблем, створення для дітей 

середовища, в якому гідний розвиток і захист прав забезпечується з 

дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з 

урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського 

суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров’я дітей в 

Україні.  

Виконавчим комітетом Корюківської об'єднаної територіальної громади  

проводиться цілеспрямована робота щодо підтримки сімей, захисту прав дітей, 

попередження бездоглядності дітей, розвитку сімейних форм влаштування 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

В Корюківській об'єднаній територіальній громаді проживає 2761 дитина.  

Особливої уваги з боку місцевої влади потребують сім’ї, де виховуються: 

- 99 дітей з інвалідністю; 

- 44 дитини, які потрапили в складні життєві обставини з 11 родин; 

- 654 дитини з 196  багатодітних сімей; 

- 52 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- 15 усиновлених дітей; 

- 9 прийомних сімей в яких виховується 17 дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому 

проживає 6 дітей зазначеної категорії;  



Відділ соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради координує роботу, яка ведеться з 

дітьми відповідної категорії. 

Питання роботи всіх соціальних служб з сім’ями, які опинились в 

складних життєвих обставинах є найбільш актуальним та складним. Найбільш 

частіше саме в цих сім’ях зумовлене ухилення або відсторонення батьків від 

виконання своїх обов’язків щодо дітей. Основні причини такої поведінки 

батьків є їх  алкоголізм та наркоманія, безробіття, економічна нестабільність, 

злочинність, бідність, і.т.д. Сім’ї в складних життєвих обставинах є джерелом 

«соціального сирітства». Станом на 01.08.2020 року в Корюківській громаді на 

обліку знаходиться 29 сімей, в них виховується 44 дитини, які опинились у 

складних життєвих обставинах. Постійно ведеться робота по виявленню дітей,  

які потребують соціально-правового захисту. З початку року фахівці із 

соціальної роботи відділу соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради спільно з службою у  

справах дітей Корюківської РДА, Корюківським відділом поліції проводили 

систематичні обстеження умов проживання родин, які перебувають в складних 

життєвих обставинах з наступним вжиттям відповідних заходів. 

Актуальність проблем дитинства для перспективи розвитку держави 

разом із завданням посилення результативності позитивних процесів у цій 

сфері обумовлюють необхідність вироблення якісно нового підходу щодо 

забезпечення дітям нашої громади повноцінного розвитку відповідно до їх 

потреб, докорінних змін у механізмах співпраці органів влади і громадськості. 

Стрижнем нового етапу в області у сфері захисту прав дітей має стати міська 

Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у 

Корюківській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки (далі –

Програма). 

3.Мета Програми 

Метою програми є підтримка сім'ї, попередження насильства в сім’ї, 

забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, оздоровлення та 

відпочинок дітей. 
 

Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено: 
 

- підвищення рівня соціального захисту сімей, в тому числі сімей з 

дітьми, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

- створення належних умов для реалізації права кожної дитини на 

виховання в сім'ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного; 

- забезпечення якості і доступності надання соціальних послуг дітям та 

сім’ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

- зосередження зусиль громадських, релігійних організацій та 

координація їх діяльності щодо якості та спектру надання соціальних послуг 

дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та сім’ям, які 

потребують особливої соціальної  та фінансової підтримки; 



- популяризація розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (всиновлення, опіка та піклування, 

створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей); 

 

4.Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

Основними шляхами та напрямами реалізації програми в Корюківській 

громаді є: 

- посилення відповідальності кожного з батьків за вихованням дітей; 

- недопущення вилучення дитини з родини без відповідних підстав; 

- родинного походження при влаштуванні дітей; 

- збереження контактів дитини з біологічною родиною, родинним 

оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам; 

- пріоритету дій щодо усунення причин, що спонукають направлення 

дітей до інтернатних установ, та щодо розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт, соціалізації та адаптації випускників інтернатних закладів. 

- профілактики насильства в сім'ї. 

У ході виконання Програми передбачається: 

- створити умови для утвердження в громаді сімейних цінностей, 

виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному 

неблагополуччю, насильству в сім'ї та соціальному сирітству, безпечного 

оздоровлення та змістовного відпочинку дітей. 

- забезпечити комплексну підтримку сімей та дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки. 

- всебічне забезпечення Конституційних прав та законних інтересів дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які залишились 

без піклування батьків. 

- підтримка родин, які виявили бажання розвивати сімейні форми 

виховання. 

 

                          5. Перелік завдань і заходів Програми 

Програма передбачає реалізацію таких пріоритетних завдань: 

- підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення 

належних умов для їх навчання, виховання та розвитку; 

- підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності 

батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у 

семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей; 

 - своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, 

влаштування їх до закладів соціального захисту; розвиток сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

(всиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, 

прийомних сімей); 

- фінансова підтримка сімей зазначених категорій. 

                  



6. Очікувані кінцеві результати виконання 

- запровадження на рівні громади системи захисту прав дітей; 

- активізації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми; 

- утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання 

відповідального батьківства, запобігання сімейному неблагополуччю, 

насильству в сім'ї та соціальному сирітству, забезпечення безпечного 

оздоровлення та змістовного відпочинку дітей; 

- зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей; 

- забезпечення комплексної та фінансової підтримки сімей та дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

- забезпечення відповідної роботи,  щоб жодна дитина не буда вилучена з 

сім'ї без надання комплексу наявних соціальних послуг у громаді; 

- поширення сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- охоплення інформаційними заходами з питань утвердження в 

суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства, 

запобігання сімейному неблагополуччю та соціальному сирітству переважної  

кількості населення громади; 

- створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини. 

7. Фінансове забезпечення Програми 

Реалізація заходів програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. 

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються 

щорічно при формуванні міського бюджету, виходячи із можливостей його 

дохідної частини.  

Фінансова допомога надається одноразово на час виконання Програми. 

 

 

Секретар міської ради                                                                     С.ОЛІЙНИК                                                                  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорокова сесія сьомого скликання)  

 

 

20 серпня 2020 року                    м. Корюківка                                  № 41-40/VIІ 

 

Про ліквідацію міської  

виборчої комісії 

 

Враховуючи лист ЦВК №21-33/1-1953 від 12.08.2020 року, відповідно до 

статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статей 33, 35 Виборчого 

кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи висновки постійної комісії з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста,  

 

міська рада вирішила :  

 

1. Припинити, шляхом ліквідації юридичну особу «Корюківська міська 

виборча комісія Корюківського району Чернігівської області» (організаційно - 

правова форма – комунальна організація (установа, заклад), код ЄДРПОУ 
33903778). 

 

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

прийняття рішення щодо припинення міської виборчої комісії для заявлення 

вимог кредиторів. 

 

3. Затвердити склад ліквідаційної  комісії з припинення міської виборчої 

комісії, що додається. 

3.1. Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії з припинення 

міської виборчої комісії за адресою: 15300, Чернігівська область, місто 

Корюківка, вулиця Бульварна, 6. 

 

4. Ліквідаційній комісії з припинення міської виборчої комісії: 

4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації міської 

виборчої комісії у встановленому законодавством порядку протягом 1 року з 

дня прийняття цього рішення. 



4.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс та подати їх на 

затвердження Корюківської міської ради. 

4.3. Подати державному реєстратору дане рішення для внесення до 

Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо ліквідації вище вказаної 

юридичної особи. 

 

5. Оприлюднити це рішення на офіційному вебпорталі Корюківської 

міської ради 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійної комісії 

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

міста. 

 

 

Міський голова                                                                          Р. АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення сорокової сесії 

Корюківської міської ради 

від 20.08.2020 року № 41-40/VIІ 

  

                                                           СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення Корюківської міської виборчої комісії 

Корюківського району Чернігівської області 

 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович   Перший заступник міського голови 

РНОКПП 2672606652 

 

Члени комісії: 

 

 

Кожема Оксана Миколаївна    Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП 2685809348 обліку і звітності виконавчого апарату 

міської ради 

 

Ващенко Іван Олександрович  Начальник юридичного відділу -  

РНОКПП 3311900331 держаний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради  

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу  

РНОКПП 2955305582 земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської 

ради  

 

 

Секретар міської ради                                                             С. ОЛІЙНИК 


