
ПРОТОКОЛ 

спільного засідання постійних комісій міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально- економічного 

та культурного розвитку міста, 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища та 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 

06 жовтня 2020 року               м.Корюківка 

 

Присутні:   Бабич Сергій Володимирович 

                      Василець Ніна Вікторівна 

                      Байдак Микола Богданович 

                      Кугук Ірина Іванівна 

                      Рачек Анатолій Євгенович 

                      Тарасенко Василь Олексійович 

                      Плющ Анастасія Вікторівна 
 

                       Лебех Віктор Миколайович 

                       Левченко Олександр Григорович 

                       Земляний Олег Васильович 

                      Лещенко Світлана Віталіївна 

                       Милейко  Сергій Олександрович 

                       Солодка Наталія Юріївна 

                       Станіславський Максим Ігорович 

                       Ічанська Марина Сергіївна 

                       Карасьов Юрій Валентинович 

                       Лисиця Артем Олександрович 

                       Симончук Світлана Валентинівна 

 

Відсутні:       Левицький Олександр Сергійович 

                         Матюха Олексій Олегович 

      Чепа Валерій Віталійович                    

                         Сорока Ігор Миколайович 

    Шматок Геннадій Павлович 

                        Лашко Максим Борисович 

                         Одноралов Едуард Леонідович 

 

Запрошені: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, секретар міської ради 

Олійник Світлана Олександрівна, перший заступник міського голови Савченко 

Олександр Миколайович, начальник юридичного відділу-державний реєстратор 



міської ради Ващенко Іван Олександрович, начальник відділу відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, провідний 

спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіна 

Людмила Михайлівна, начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна, начальник загального відділу 

Лимаренко Ніна Петрівна, представники ЗМІ. 

  

Відповідно до ст.93 Регламенту роботи Корюківської міської ради сьомого 

скликання, якщо одночасно проводиться спільне засідання двох постійних комісій 

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

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

депутатів. 

За пропозицією голови постійної комісії міської ради з питань житлово 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища Плющ Анастасії Вікторівни вести 

спільне засідання доручено секретарю міської ради Олійник Світлані 

Олександрівні. Пропозиція Плющ А.В. підтримана одноголосно.  

 Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Олійник Світланою 

Олександрівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 

 

Порядок денний: 

 

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

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

Інформує:  начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.Про затвердження Програми підтримки та розвитку «Трудового архіву» у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки. 

Інформує:  начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

3.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

4.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

5.Про надання згоди на прийняття майна. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 



6.Про прийняття майна та юридичних осіб у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

7.Про затвердження на посаду. 

Інформує: начальник загального відділу Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

8.Про прийняття майна та закладів освіти у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

10.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради з земельних питань. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

13.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

14.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



15.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

16.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17.Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18.Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.Про затвердження проєкту землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

21.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



24.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29.Про приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

30.Про затвердження акту обстеження земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

31.Про встановлення надбавки за вислугу років. 

Інформує: начальник загального відділу Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

32. Про розгляд клопотань. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

 



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

роботи спільного засідання постійних комісій міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 

2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік» начальника фінансового відділу 

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

пропонується внести до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

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

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про затвердження Програми 

підтримки та розвитку «Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-

2022 роки»  начальника фінансового відділу міської ради Барсук Олену Іванівну, 

яка проінформувала присутніх про програму підтримки та розвитку трудового 

архіву у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки, метою якої є вирішення 

пріоритетних завдань розвитку архівної справи в громаді, задоволення соціальних 

потреб громадян щодо забезпечення збереженості для подальшого використання 

тих архівних документів, що не належать до складу Національного архівного 

фонду. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про майно міської комунальної власності, яке підлягає 

списанню. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про майно міської комунальної власності, яке 

пропонується передати з балансу Відділу освіти, культури, молоді та спорту 



Корюківської міської ради на баланс Корюківського дошкільного навчального 

закладу №1 «Дельфін» . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про надання згоди на прийняття 

майна» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх щодо 

надання згоди на прийняття у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Чернігівської області частини будівлі аптеки №162, що розташована в с. Наумівка, 

вул. Шевченка, 1 та надання згоди на прийняття із державної власності витрат по 

об’єкту «Розширення очисних споруд в м.Корюківка» . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про прийняття майна та 

юридичних осіб у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про прийняття майна та юридичних осіб у міську 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади, а саме: 

комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня Корюківської районної ради Чернігівської області», комунального 

некомерційного підприємства «Корюківський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Корюківської районної ради, районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс», Корюківського 

районного комунального підприємства «Рампа», та комунальну організацію 

«Корюківський районний трудовий архів». Перейменувати та затвердити Статути  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

начальника загального відділу Лимаренко Ніну Петрівну, яка проінформувала 

присутніх про затвердження ПИВОВАРА Сергія Григоровича на посаду 

генерального директора комунального некомерційного підприємства «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської , ЛЕЩЕНКО Світлани 

Віталіївни на посаду генерального директора комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр 



сімейної медицини»» Корюківської міської ,ІЛЛЮЧЕНКА Олексія Павловича на 

посаду директора районного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Корюківкаліс», КРИВДИ Тетяни Федорівни на посаду начальника 

комунального підприємства «Рампа» Корюківської міської ради, ІВАНЕНКО 

Тетяни Вікторівни на посаду директора  «Трудового архіву» Корюківської міської 

ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про прийняття майна та закладів 

освіти у міську комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про 

прийняття майна та закладів освіти у міську комунальну власність , їх 

перейменування та затвердження Статутів. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до деяких 

рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про зміни, які пропонується внести до деяких рішень міської ради із 

земельних питань відповідно до поданих заяв громадян. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

Корюківської міської ради з земельних питань» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про звернень громадян щодо відміни деяких рішень 

Корюківської міської ради із земельних питань. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 



проінформувала присутніх про звернення фізичних та юридичних осіб, які мають 

наміри припинити дію договору оренди землі. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про надання земельних 

ділянок в оренду (суборенду)» начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, яка проінформувала 

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

право користування земельними ділянками відповідно до договорів оренди землі. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви фізичних осіб, та додані 

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

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про заяви фізичних та юридичних осіб щодо надання дозволу на 

виготовлення документації із землеустрою. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви фізичних та юридичних осіб 

щодо затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю). 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

   
Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки для передачі у комунальну власність» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про заяви фізичних та юридичних осіб щодо 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про прийняття земельних 

ділянок у комунальну власність» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про наказ Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській 

області від 13.08.2020 року № 25-11889/14-20-сг «Про передачу земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність» та відповідні акти прийому-передачі 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення із державної у комунальну 

власність. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про проведення земельних 

торгів у формі аукціону» начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

право оренди яких пропонуються для продажу на земельних торгах у формі 

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

орендної плати та крок торгів. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 



міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви 

Свідельської О.І., Свідельського О.М. та проєкти землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною цільового призначення. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про затвердження проєкту 

землеустрою» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про. 
клопотання ДП «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» щодо затвердження проєкту 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 площею 38,0815 га., яка була утворена в 

результаті поділу земельної ділянки площею 39,7747 га. на дві земельні ділянки:  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Будянського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність для ведення особистого селянського господарства та 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на території Будянського старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Домашлинського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну. яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства на території Домашлинського старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Забарівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність для ведення особистого селянського господарства та 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на території Забарівського старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 

клопотання фізичних осіб щодо передачі у приватну власність для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території міста Корюківка. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

земельних ділянок на території Наумівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність для ведення особистого селянського господарства та 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на території Наумівського старостинського округу. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Олександрівського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяву Белика Дениса 

Сергійовича щодо затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у власність, загальною площею 1,8629 га для ведення 

особистого селянського господарства в адміністративних межах Корюківської 

міської ради (в межах населеного пункту села Олександрівка. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Сядринського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність для ведення особистого селянського господарства та 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на території Сядринського старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

щодо передачі у приватну власність для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Тютюнницького старостинського 

округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

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

земельних ділянок на території Рейментарівського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

щодо передачі у приватну власність для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Рейментарівського старостинського 

округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про затвердження акту 

обстеження земельної ділянки» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про заяву Горного Олега Миколайовича та акт обстеження земельних 

ділянок, складених погоджувальною комісією Корюківської міської ради. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять першому питанню порядку денного «Про встановлення 

надбавки за вислугу років» начальника загального відділу Лимаренко Ніну 

Петрівну, яка проінформувала присутніх про встановлення надбавки за вислугу 

років міському голові у розмірі 15 відсотків до посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг, за стаж роботи в органах місцевого самоврядування понад           5 

років з 03 листопада 2020 року. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять другому питанню порядку денного «Про розгляд клопотань» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

Хуторної Наталії Іванівни, Рябчуна Олександра Борисовича, Кожановської Ганни 

Андріївни, Кожановського Віктора Михайловича, Кожановського Сергія 

Вікторовича та  ФГ «Деметра 2020»: 

1.У своїй заяві громадянин Рябчун О.Б. просить надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

подальшою передачею у власність площею орієнтовно 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422410100:04:006:0039, яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

Відповідно до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликанні від 17.12.2019 року «Про визначення земельних ділянок, право 

оренди яких пропонується  для продажу окремим лотом на конкурентних засадах 

(земельних торгах)» бажана земельна ділянка включена у перелік земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, які 

виставляються на земельні торги окремими лотами. 

 

2. У своїй заяві Хуторна Н.І. просить надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею 

у власність площею орієнтовно 0,50 для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з кадастровим номером 7422410100:04:000:1503, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області. 



Відповідно до наданих картографічних матеріалів встановлено, що бажана 

земельна ділянка розташована біля існуючого сміттєзвалища, яка зарезервована для 

розширення полігону твердих побутових відходів. 

 

3.У своїй заяві громадяни Кожановська Г.А., Кожановський В.М., 

Кожановський С.В. просять надати дозвіл на виготовлення технічної документації 

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

з подальшою передачею у спільну сумісну власність площею орієнтовно 0,25 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Наумівка, вул. Корня, 9, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

Відповідно до наданих до заяви матеріалів адреса земельної ділянки не 

співпадає з адресою нерухомого майна, а саме: одноквартирний будинок 

розташований по вул. Корня, 5 в с. Наумівка, а земельна ділянка, яку маєте намір 

оформити у власність по вул. Корня, 9 в с. Наумівка. 

Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна зареєстровано право спільної часткової власності на 

житловий будинок по вул. Корня, 5 в с. Наумівка за іншими громадянами. 

 

4. У своїй заяві ФГ «Деметра 2020» просить включити земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 27,2472 га з 

кадастровим номером 7422488700:05:000:1185 в перелік інвестиційно привабливих 

та виставити на земельні торги (аукціон). 

Рішенням двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 18.10.2019 року «Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою» 

надано дозволи громадянам на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення за 

межами населеного пункту Корюківської міської ради з подальшою передачею її у 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 7422488700:05:000:1185. 

Вирішили:   
1.У задоволенні заяви громадянина Рябчуна О.Б. щодо надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

подальшою передачею у власність площею орієнтовно 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422410100:04:006:0039, яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області – відмовити 

у зв’язку з включенням земельної ділянки в перелік інвестиційно привабливих 

земель. Міська рада пропонує земельну ділянку за рахунок якої можливе 



оформлення земельної ділянки площею орієнтовно 2,0 га за межами села Костючки 

з кадастровим номером 7422489200:07:000:1889. 

2. У задоволенні заяви Хуторної Н.І. щодо надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею 

у власність площею орієнтовно 0,50 для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з кадастровим номером 7422410100:04:000:1503, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області – відмовити. 

3.У задоволенні заяви громадян Кожановська Г.А., Кожановський В.М., 

Кожановський С.В. щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

з подальшою передачею у спільну сумісну власність площею орієнтовно 0,25 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Наумівка, вул. Корня, 9, 

Корюківського району, Чернігівської області – відмовити. Рекомендувати 

впорядкувати адресне господарство майну. 

4. У задоволенні заяви ФГ «Деметра 2020»  щодо включення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 

27,2472 га з кадастровим номером 7422488700:05:000:1185 в перелік інвестиційно 

привабливих – відмовити, у зв’язку з прийнятим  міською радою рішенням стосовно 

надання дозволів громадянам на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення з 

подальшою передачею її у безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок зазначеної земельної ділянки . 

 5. Питання на розгляд сесії міської ради не виносити. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

 

Головуючий на спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                  С. ОЛІЙНИК 

 
 


