
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання 7 сесії міської ради 8 скликання 

від 08.07.2021 

 

1.Про внесення змін та доповнень до міських програм. 

2.Про програму фінансової підтримки Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. 

3.Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки. 

4.Про Програму культурно-мистецьких заходів на 2021 рік. 

5.Про прийняття коштів. 

6.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 

рік». 

7.Про впровадження Протоколу про співробітництво. 

8.Про встановлення місцевих податків і зборів на території Корюківської 

міської територіальної громади. 

9.Про внесення змін до переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги. 

10.Про передачу майна міської комунальної власності. 

11.Про надання згоди на передачу майна у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади. 

12.Про затвердження Примірних договорів оренди майна комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади. 

13.Про списання майна міської комунальної власності. 

14.Про включення нових об’єктів до Переліку об’єктів міської комунальної 

власності, що підлягають приватизації у 2021 році. 

15.Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради з 

питань майна міської комунальної власності. 

16.Про порядок розподілу орендної плати за користування майном комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади. 



17.Про приведення мережі закладів загальної середньої освіти Корюківської 

міської ради у відповідність до вимог Концепції «Нова українська школа». 

18.Про затвердження стратегій розвитку закладів загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради. 

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

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

21.Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

22.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

23.Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

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

25.Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності.  

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

27.Про згоду на передачу в суборенду земельної ділянки комунальної власності. 

28.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою в межах населених 

пунктів Корюківської міської ради. 

29.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки 

за межами населених пунктів Корюківської міської ради. 

30.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

31.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю). 

32.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

зі зміною цільового призначення. 



33.Про приватизацію земельних ділянок в межах населеного пункту міста 

Корюківка. 

34.Про приватизацію земельних ділянок за межами населеного пункту міста 

Корюківка. 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького 

старостинського округу. 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

37.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

38.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу.C:\Users\Пользователь\Desktop\Акт_вересень_2021.doc 

39.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

40.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

41.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

42.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

43.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

44.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 

старостинського округ. 

45.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

46.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

47.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

48.Про надання земельних ділянок у постійне користування. 
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49.Про припинення права користування земельними ділянками. 

50.Про визначення земельних ділянок, право оренди яких пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

51.Про проведення земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

52.Про проведення земельних торгів у формі аукціону на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення. 

53.Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

54.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки. 

55.Про реєстрацію земельних ділянок Корюківської міської ради. 

56.Про надання дозволу на розроблення детальних планів територій. 

57.Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади. 

58.Про затвердження на посаду. 

59.Про затвердження Переліку адміністративних послуг. 

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



 
У К Р А Ї Н А                                                   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 1-7/VIII  

 

Про внесення змін та  

доповнень до міських програм 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 08.06.2021 року № 240 «Про внесення змін та доповнень до міських 

Програм», від 01.07.2021 року № 278 «Про внесення змін та доповнень до 

міських Програм», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

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

керуючись ст.ст 3, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року (зі 

змінами, рішення четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ), а саме: 

1.1. Викласти пункт 9 Паспорту Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки в наступній редакції: 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, всього  

1163,100 тис. грн. 

 

1.2. В розділі «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий викласти 

в новій редакції: 

«Орієнтовний обсяг коштів міського бюджету, необхідний для виконання 

Програми у 2019-2021 роках, складає 1163,100 тис.грн. згідно Додатку 1 до 

Програми».  



1.3. Викласти Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Комплексної Програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки» в новій редакції, що 

додається.  

 

2. Внести зміни до Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року                  

№ 5-31/VIІ, а саме: 

2.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки в наступній редакції: 

 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми за кошти 

міського бюджету, усього: 

2020 рік – 14130000,00 грн. 

2021 рік – 13360000,00 грн. 

2022 рік – 8790000,00 грн. 

 

2.2. Внести зміни до таблиці розділу 4 «Основні завдання Програми, 

обсяги та джерела фінансування», виклавши її в наступному вигляді: 

 

№ 

з/п 

Назва установи Обсяги фінансування 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1. Корюківська ЖЕК 1 500 000,00 930 000,00 700 000,00 

2. КП «Корюківкаводоканал» 4 600 000,00 3 000 000,00 500 000,00 

3. КП «Благоустрій» 6 300 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00 

4. КП «Убідьське» 1 730 000,00 3 230 000,00 1 390 000,00 

 Разом 14 130 000,00 13 360 000,00 8 790 000,00 

 

3. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної  

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади 

на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року (зі змінами, рішення четвертої 

сесії Корюківської міської  ради восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 

3-4/VІІІ), а саме: 

3.1. Викласти пункт 9 Паспорту Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної  

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади 

на 2019-2021 роки в наступній редакції: 

  

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми, 

всього:   

3850,0 тис.грн., в тому числі: 

2019 рік-1000,0 тис.грн. 

2020 рік-1200,0 тис.грн. 

2021 рік-1650,0 тис.грн. 



 4. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки розвитку 

вторинної медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року                   

№ 5-31/VI (зі змінами, рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 22 квітня 2021 року № 2-5/VІІІ), а саме: 

4.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми підтримки розвитку вторинної 

медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади 

на 2020-2022 роки в наступній редакції: 

  

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього, тис.грн.   

26000,0 тис. грн. 

 

4.2. Викласти перший абзац пункту 3 «Мета Програми» у наступній 

редакції: «Метою Програми є збереження і зміцнення здоров’я населення 

(жінок та чоловіків) які проживають у населених пунктах громади шляхом 

підвищення доступності, якості, безпеки та ефективності надання медичної 

допомоги, з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних 

неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих в соціально-

економічному та медико-демографічному плані; підвищення кваліфікації 

медичних працівників, забезпечення інформаційного та кадрового  ресурсу 
закладів вторинної допомоги громади». 

 4.3. Доповнити пункт 4 «Обґрунтування шляхів та способів розв’язання 

проблеми» після слів «забезпечення медичних закладів лікарями» абзацом 

такого змісту: «забезпечення навчання молоді (молодих чоловіків та жінок) в 

медичних університетах за контрактом з оплатою їх навчання та навчання 

фахівців/-ниць, які мають диплом спеціаліста/спеціалістки в інтернатурі». 

4.4. Додаток 1 до Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 2020-

2022 роки викласти в новій редакції, що додається. 

 

5. Внести зміни до Програми покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної підготовки місцевого 

значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового 

обов’язку, призовом громадян України на строкову службу до лав Збройних 

Сил України та інших військових формувань на 2021 рік», затвердженої 

рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання                    

від 25 лютого 2021 року № 4-4/VІІІ, а саме: 

5.1. В пункті 8 Паспорту Програми цифри «149,9 тис.грн.» замінити на 

«99,9 тис.грн». 

 5.2. У абзаці другому пункту 5. Фінансове забезпечення Програми цифри 

«149,9 тис.грн.» замінити на «99,9 тис.грн.»; 

 5.3. Додаток 1 до Програми «Заходи Програми покращення матеріально-

технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної 



підготовки місцевого значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із 

виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову 

службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 

рік» викласти в новій редакції, що додається. 

 5.4. Додаток 2 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми 

покращення матеріально-технічної бази Корюківського РТЦКтаСП, проведення 

мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України 

на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших 

військових формувань на 2021 рік» викласти в новій редакції, що додається. 

 

6. Внести зміни та доповнення до Програми соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей 

– мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання                  

від 15 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ, а саме: 

6.1. Розділ І «Загальні положення» Програми викласти в новій редакції: 

«У рамках Програми передбачається надання одноразової матеріальної 

допомоги: 

- постраждалим під час участі в антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі 

встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без 

встановлення інвалідності, інших пошкоджень, одержаних під час участі в 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), тривалої хвороби, 

пов’язаної з участю в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), 

тощо);  

- одному із членів сім’ї загиблого/померлого під час участі в 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (перевага надається 

члену сім’ї на утриманні якого перебувають діти (утриманці) загиблого) та 

місце проживання/перебування яких зареєстровано на території Корюківської 

міської територіальної громади;  

-  одному із членів сім’ї загиблого/померлого учасника 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), місце 

проживання/перебування яких було зареєстровано на території Корюківської 

міської територіальної громади, до Дня захисників та захисниць України (14 

жовтня)». 

 

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету соціально–економічного та 

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова            Р.АХМЕДОВ 

 

  



Додаток 1  

до Комплексної Програми  

профілактики правопорушень 
(зі змінами, рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання  

від 25.02.2021 року № 3-4/VІІІ, 

рішення сьомої сесії Корюківської міської ради  

восьмого скликання від 08.07.2021 р. № 1-7/VIII) 

 

 

Ресурсне забезпечення Комплексної Програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки 

 

 
                                                              (грн.) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Обсяг ресурсів 

Всього, 

в т.ч. 
2019р. 2020р. 2021р. 

1. Придбання систем 

відеоспостереження 

240000 

 

200000 - 

 

40000 

2. Обслуговування систем 

відеоспостереження 

325100 100000 100000 125100 

3. Придбання та установка системи 

автоматичної відео фіксації 
(субвенція державному бюджету для 

Корюківського РВП  ГУНП в 

Чернігівській області) 

120000 120000   

4. Матеріально-технічне забезпечення 

автотранспорту відділення поліції 

(ремонт автотранспорту) (субвенція 

державному бюджету для 

Корюківського РВП  ГУНП в 

Чернігівській області) 

100000 20000 60000 20000 

5. Придбання теплопринтера для 

винесення електронних постанов 
(субвенція державному бюджету для 

Корюківського РВП  ГУНП в 

Чернігівській області) 

6000 6000   

6. Придбання копіювального 

пристрою (субвенція державному 

бюджету для Корюківського РВП  ГУНП 

в Чернігівській області) 

12000 12000   

7. Придбання квадрокоптера та 

набору аксесуарів Mavic 2 Part Fly 

More Kit квадрокоптера (субвенція 

державному бюджету для 

Корюківського РВП  ГУНП в 

60000 60000   



 

 

Секретар міської ради            А.ПЛЮЩ 

Чернігівській області) 

8. Проведення ремонту приміщення 

на першому поверсі адмінбудівлі 
(субвенція державному бюджету для 
Корюківського РВП ГУНП в 

Чернігівській області) 

300000   300000 

 Разом 1163100  518000 160000 485100 



Додаток 1 

до Програми підтримки розвитку 

вторинної медичної допомоги на 

території Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки 
(зі змінами, рішення п’ятої сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання  

від 22.04.2021 року № 2-5/VІІІ, 

рішення сьомої сесії Корюківської міської ради  

восьмого скликання  від 08.07.2021 р. № 1-7/VIII) 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 

2020-2022 роки 

 

            (тис.грн.) 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, всього 

(тис.грн.) 

10 000,0 8 000,0 8 000,0 26000,0 

в т.ч.     

Міський бюджет  10 000,0 8 000,0 8 000,0 26000,0 

 

 

Секретар міської ради             А.ПЛЮЩ 

 

 

 



Додаток 1 
(зі змінами, рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 08.07.2021 р. № 1-7/VIII) 

                                                                                                                                   

З А Х О Д И 

                 Програми покращення матеріально-технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної 

підготовки  місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом 

громадян України  до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік  

№ 

з/п 

Перелік заходів Програми Строк 

виконанн

я заходів 

Виконавці Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

тис. грн 

Очікуваний результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Закупівля оргтехніки та ПММ. 2021 рік Корюківська 

міська рада 

 

місцевий 

бюджет  

50,0 Збереження здоров’я і життя особового 

складу військових частин, військово-

зобов’язаних, призваних за мобілізацією,   

покращення системи управління їх 

підрозділів, виконання заходів з 

мобілізаційної підготовки та мобілізації, 

територіальної оборони, виконання плану 

служби за контрактом. Виконання завдань з 

призову громадян на строкову військову 

службу 

2. Оплата послуг з тимчасового 

проживання мобілізованих 

осіб з Корюківської ТГ для 

забезпечення проведення 

територіальних зборів. 

   49,90 Виконання завдань з призову громадян на 

строкову військову службу 

Усього: 99,90  

 

 

Секретар міської ради                А.ПЛЮЩ 

  



Додаток 2 
(зі змінами, рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 08.07.2021 р. № 1-7/VIII) 

 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми покращення матеріально-технічної бази Корюківського РТЦКтаСП,  

проведення мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів,  

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу  

до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 

Програми 

Усього витрат на виконання Програми, 

тис. гривень 

Обсяг ресурсів, всього 

 

99,9 

Місцеві бюджети 

 

99,9 

 

 

Секретар міської ради                А.ПЛЮЩ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 2-7/VIII  

 

Про програму фінансової підтримки Управління  

Державної казначейської служби України у  

Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік 

 

 

Розглянувши клопотання Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі Чернігівської області, з метою поліпшення 

матеріально-технічної бази даної установи, враховуючи рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 01.07.2021 року № 279 «Про програму 

фінансової підтримки Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік», рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки розвитку Системи 

дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-

технічний комплекс «Клієнт Казначейства–Казначейство», удосконалення 

роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально-технічного забезпечення  

Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області на 2021 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію       

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 



  

                

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сьомої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 08 липня 2021 року № 2-7/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  
фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного  

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-

технічний комплекс «Клієнт Казначейства–Казначейство», 

удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність»  

та поліпшення матеріально-технічного забезпечення  

Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області  

на 2021 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2021 рік 



ЗМІСТ 

 
1. Паспорт Програми фінансової підтримки розвитку Системи 

дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-

технічний комплекс «Клієнт Казначейства–Казначейство», удосконалення 

роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально-технічного 

забезпечення Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. 

2. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована 

Програма. 
3. Мета Програми. 

4. Строки виконання Програми. 

5. Фінансове забезпечення Програми. 

6. Очікувані результати. 

 



1.Паспорт 

 

Програми фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний 

комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство», удосконалення роботи 

ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально-технічного забезпечення 

Управління Державної казначейської служби України у Корюківському 

районі Чернігівської області на 2021рік 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області 

 

 

 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органів виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Накази МФУ від 24.12.2012 № 1407 «Про 

затвердження Порядку казначейського 

обслуговування державного бюджету за 

витратами» та від 23.08.2012р. № 938 «Про 

затвердження Порядку казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів». 

 

3. Розробник Програми Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області 

5. Учасники Програми Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області та Корюківська 

міська рада 

6. Термін реалізації Програми 2021 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

бюджет Корюківської міської 

територіальної громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів для реалізації 

Програми (кошти міського 

бюджету) 

63000,00 

 



2. Визначення проблемних питань,  

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Основним завданням Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі Чернігівської області (далі Управління 

Казначейства) є реалізація державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів. Управління Казначейства відповідно до 

покладених на нього завдань здійснює через систему електронних платежів 

Національного банку України розрахунково-касове обслуговування 

розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з 

коштами бюджетів. 

Державною казначейською службою України (далі – Казначейство) 

проводиться повномаштабний розвиток Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс «Клієнт 

Казначейства–Казначейство», удосконалюється програмно-технічний комплекс 

«Є-Звітність», а також впроваджено систему електронного документообігу 

«АСКОД». 

Управлінням Казначейства з метою забезпечення захисту електронних 

платіжних документів у внутрішній платіжній системі Державної казначейської 

служби України, на виконання вимог Правил організації захисту електронних 

платіжних документів у внутрішній платіжній системі Державної казначейської 

служби України, затверджених наказом Державної казначейської служби 

України від 02.07.2020 року № 171 «Про затвердження Правил застосування 

кваліфікованих електронних довірчих послуг та організації захисту 

електронних платіжних документів в АС «Є-Казна» Державної казначейської 

служби України» встановлено окремий комп’ютер для перевірки змінних носіїв 

інформації на наявність небезпечних об’єктів. 

Для зручності та надання практичної допомоги при підготовці та 

складанні звітності розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, з 

використанням ПТК «Є-Звітність», в Управлінні Казначейства обладнано одне 

робоче місце, з особливими вимогами для забезпечення захисту електронних 

платіжних документів у внутрішній платіжній системі Державної казначейської 

служби України. 

Ефективне виконання завдань та функцій, які покладено на управління 

Казначейства відповідно до «Положення про управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області», 

затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 

21.11.2015р. № 122 (у редакції наказу Державної казначейської служби України 

від 10.05.2018 № 162), можливе лише при надійному та стабільному 

функціонуванні автоматизованих систем Державної казначейської служби 

України, а для цього необхідна сучасна комп’ютерна техніка. 

Державна казначейська служба України неодноразово зверталась до 

Міністерства фінансів України щодо виділення додаткових коштів на зазначені 

напрямки, проте на сьогоднішній день позитивно це питання не вирішено.  

Для забезпечення виконання завдань покладених на органи Казначейства 

у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, розвитку Системи 

дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс 



«Клієнт Казначейства–Казначейство», удосконалення роботи ПТК «Є-

Звітність», Управління Казначейства потребує поліпшення матеріально-

технічної бази, зокрема існує необхідність у придбанні сучасної комп’ютерної 

техніки. 

 

3. Мета Програми 
 

Розвиток Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства 

через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства–Казначейство», 

удосконалення програмно-технічного комплексу «Є-Звітність» з метою 

підвищення дієвості і ефективності функціонування системи казначейського 

обслуговування, спрямованої на зміцнення державної фінансової системи, 

дотримання принципів повноти, ефективності та результативності, цільового 

спрямування бюджетних коштів, покращення якості послуг, що надаються 

органами Казначейства. 

 

4. Строки виконання Програми 

 

Виконання заходів Програми передбачається протягом 2021 року. 

Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно 

вирішити. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством.  

Обсяг фінансування Програми складає 63,0 тис. грн та може коригуватися 

під час її виконання. 

 

6. Очікувані результати 

 

Підвищення ефективності функціонування системи управління 

державними фінансами, ключовим елементом якої є казначейське 

обслуговування бюджетних коштів та інших клієнтів, з урахуванням сучасних 

інформаційних технологій, особливостей економічного розвитку України та 

міжнародних вимог і стандартів шляхом поліпшення матеріально-технічної 

бази управління Казначейства для удосконалення Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс «Клієнт 

Казначейства–Казначейство», ПТК «Є-Звітність» на території Корюківського 

району. 

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 

 



Додаток 1 

до Програми 

 

 

ПЕРЕЛІК 

завдань та заходів Програми фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс 

«Клієнт Казначейства–Казначейство», «Є-Звітність» та поліпшення матеріально-технічного забезпечення  

Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області 

на 2021 

                                                                                              тис.грн.                                                 

Зміст заходів  

Програми з виконання завдань 

Строки 

виконання 

Джерело 

виконання 

Обсяг 

фінансування 

всього 

в т.ч. на 

2021 рік  

Очікуваний результат 

виконання заходу 

Субвенція з міського бюджету 

державному бюджету на 

забезпечення персональними 

комп'ютерами (системний блок, 

монітор, клавіатура, маніпулятор 

«миша», операційна система) 

2021 рік Міський 

бюджет 

63,00 63,00 Удосконалення та поліпшення 

якості обслуговування через 

систему дистанційного 

обслуговування клієнтів через 

програмно-технічний комплекс 

«Клієнт Казначейства – 

Казначейство» та  

ПТК «Є-Звітність» у 

Корюківському районі. 

Всього   63,00 63,00  

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 



ЗМІСТ 

 
1. Паспорт Програми фінансової підтримки розвитку Системи 

дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-

технічний комплекс «Клієнт Казначейства–Казначейство», удосконалення 

роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально-технічного 

забезпечення Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. 

2. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована 

Програма. 
3. Мета Програми. 

4. Строки виконання Програми. 

5. Фінансове забезпечення Програми. 

6. Очікувані результати. 

 



1.Паспорт 

 

Програми фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний 

комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство», удосконалення роботи 

ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально-технічного забезпечення 

Управління Державної казначейської служби України у Корюківському 

районі Чернігівської області на 2021рік 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області 

 

 

 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органів виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Накази МФУ від 24.12.2012 № 1407 «Про 

затвердження Порядку казначейського 

обслуговування державного бюджету за 

витратами» та від 23.08.2012р. № 938 «Про 

затвердження Порядку казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів». 

 

3. Розробник Програми Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області 

5. Учасники Програми Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області та Корюківська 

міська рада 

6. Термін реалізації Програми 2021 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

бюджет Корюківської міської 

територіальної громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів для реалізації 

Програми (кошти міського 

бюджету) 

63000,00 

 



2. Визначення проблемних питань,  

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Основним завданням Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі Чернігівської області (далі Управління 

Казначейства) є реалізація державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів. Управління Казначейства відповідно до 

покладених на нього завдань здійснює через систему електронних платежів 

Національного банку України розрахунково-касове обслуговування 

розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з 

коштами бюджетів. 

Державною казначейською службою України (далі – Казначейство) 

проводиться повномаштабний розвиток Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс «Клієнт 

Казначейства–Казначейство», удосконалюється програмно-технічний комплекс 

«Є-Звітність», а також впроваджено систему електронного документообігу 

«АСКОД». 

Управлінням Казначейства з метою забезпечення захисту електронних 

платіжних документів у внутрішній платіжній системі Державної казначейської 

служби України, на виконання вимог Правил організації захисту електронних 

платіжних документів у внутрішній платіжній системі Державної казначейської 

служби України, затверджених наказом Державної казначейської служби 

України від 02.07.2020 року № 171 «Про затвердження Правил застосування 

кваліфікованих електронних довірчих послуг та організації захисту 

електронних платіжних документів в АС «Є-Казна» Державної казначейської 

служби України» встановлено окремий комп’ютер для перевірки змінних носіїв 

інформації на наявність небезпечних об’єктів. 

Для зручності та надання практичної допомоги при підготовці та 

складанні звітності розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, з 

використанням ПТК «Є-Звітність», в Управлінні Казначейства обладнано одне 

робоче місце, з особливими вимогами для забезпечення захисту електронних 

платіжних документів у внутрішній платіжній системі Державної казначейської 

служби України. 

Ефективне виконання завдань та функцій, які покладено на управління 

Казначейства відповідно до «Положення про управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області», 

затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 

21.11.2015р. № 122 (у редакції наказу Державної казначейської служби України 

від 10.05.2018 № 162), можливе лише при надійному та стабільному 

функціонуванні автоматизованих систем Державної казначейської служби 

України, а для цього необхідна сучасна комп’ютерна техніка. 

Державна казначейська служба України неодноразово зверталась до 

Міністерства фінансів України щодо виділення додаткових коштів на зазначені 

напрямки, проте на сьогоднішній день позитивно це питання не вирішено.  

Для забезпечення виконання завдань покладених на органи Казначейства 

у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, впровадження 

Системи дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний 



комплекс «Клієнт Казначейства–Казначейство», удосконалення роботи ПТК 

«Є-Звітність», Управління Казначейства потребує поліпшення матеріально-

технічної бази, зокрема існує необхідність у придбанні сучасної комп’ютерної 

техніки. 

 

3. Мета Програми 
 

Впровадження Системи дистанційного обслуговування клієнтів 

Казначейства через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства–

Казначейство», впровадження програмно-технічного комплексу «Є-Звітність» з 

метою підвищення дієвості і ефективності функціонування системи 

казначейського обслуговування, спрямованої на зміцнення державної 

фінансової системи, дотримання принципів повноти, ефективності та 

результативності, цільового спрямування бюджетних коштів, покращення 

якості послуг, що надаються органами Казначейства. 

 

4. Строки виконання Програми 

 

Виконання завдань та заходів (додаток 1) Програми передбачається 

протягом 2021 року. 

Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно 

вирішити. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством.  

Обсяг фінансування Програми складає 63,0 тис. грн та може коригуватися 

під час її виконання. 

 

6. Очікувані результати 

 

Підвищення ефективності функціонування системи управління 

державними фінансами, ключовим елементом якої є казначейське 

обслуговування бюджетних коштів та інших клієнтів, з урахуванням сучасних 

інформаційних технологій, особливостей економічного розвитку України та 

міжнародних вимог і стандартів шляхом поліпшення матеріально-технічної 

бази управління Казначейства для впровадження Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс «Клієнт 

Казначейства–Казначейство», ПТК «Є-Звітність» на території Корюківського 

району. 

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 

 



Додаток 1 

до Програми 

 

 

ПЕРЕЛІК 

завдань та заходів Програми фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс 

«Клієнт Казначейства–Казначейство», «Є-Звітність» та поліпшення матеріально-технічного забезпечення  

Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області 

на 2021 

                                                                                              тис.грн.                                                 

Зміст заходів  

Програми з виконання завдань 

Строки 

виконання 

Джерело 

виконання 

Обсяг 

фінансування 

всього 

в т.ч. на 

2021 рік  

Очікуваний результат 

виконання заходу 

Субвенція з міського бюджету 

державному бюджету на 

забезпечення персональними 

комп'ютерами (системний блок, 

монітор, клавіатура, маніпулятор 

«миша», операційна система) 

2021 рік Міський 

бюджет 

63,00 63,00 Впровадження та поліпшення 

якості обслуговування через 

систему дистанційного 

обслуговування клієнтів через 

програмно-технічний комплекс 

«Клієнт Казначейства – 

Казначейство» та ПТК «Є-

Звітність» у Корюківському 

районі. 

Всього   63,00 63,00  

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 3-7/VIII  

 

Про Програму забезпечення пожежної та  

техногенної безпеки на території  

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки 

 

 

Розглянувши клопотання Корюківського районного відділу ГУ ДСНС 

України у Чернігівській області, з метою розв’язання проблем захисту 

населених пунктів та закладів з масовим перебуванням людей, розташованих на 

території громади, враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 01.07.2021 року № 280 «Про Програму забезпечення пожежної 

та техногенної безпеки на території Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки», рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

на території Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 08 липня 2021 р.№ 3-7/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Корюківської міської ради на 2021 - 2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка  

2021 рік 



Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада, Корюківський 

районний відділ Головного управління ДСНС 

України у Чернігівській області. 

2. Дата, номер та назва 

розпорядчого документу 

про розроблення програми 

Програма розроблена на виконання:  

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодексу 

цивільного захисту України, «Правил 

пожежної безпеки в Україні», що затверджені 

наказом МВС України від 20.12.2014 року № 

1417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 05.03.2015 року за № 252/26697, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 року № 775 «Про затвердження 

Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» 

3. Розробник програми Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми Корюківський районний відділ Головного 

управління ДСНС України у Чернігівській 

області, Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, Комунальне 

некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Корюківський районний відділ Головного 

управління ДСНС України у Чернігівській 

області, Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, Комунальне 

некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради 



6. Учасники програми 

 

Корюківський районний відділ Головного 

управління ДСНС України у Чернігівській 

області, Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, Комунальне 

некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради 

7. Термін реалізації програми 2021-2023 роки 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

Міський бюджет, інші джерела не заборонені 

законом 

 



1. Визначення кола проблемних питань,  

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Стан протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів різних форм 

власності знаходиться в прямому зв’язку з соціально-економічними процесами, 

що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки 

від пожеж, вони все частіше загрожують життю і здоров'ю людей, збільшилась 

кількість пожеж в екосистемах. 

Гострота проблеми забезпечення пожежної безпеки на території міської 

ради характеризується наступними аналітичними висновками. За останні п’ять 

років на території Корюківської міської ради зареєстровано 428 пожеж, найбільше 

у 2019 та 2020 роках (відповідно по 114 та 89 випадків) під час яких загинуло 9 

людей. 

Щорічні економічні втрати від пожеж, в середньому, складають близько 900 

тис. гривень. 

Причинами пожеж, під час яких найчастіше гинуть люди, є необережне 

поводження з вогнем, порушення правил влаштування та експлуатації пічного 

опалення, порушення правил монтажу та експлуатації електрообладнання, 

порушення правил монтажу і експлуатації побутових газових, гасових приладів  та 

пустощі дітей з вогнем. 

Змінити ситуацію, яка склалася, можливо лише шляхом підвищення рівня 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, забезпечення належного 

фінансування масово-профілактичних заходів, виготовлення і розповсюдження 

матеріалів наочної пропаганди з питань пожежної безпеки.  

Основна кількість пожеж і трагічних випадків на них сталася в сільській 

місцевості. Тому однією з актуальних проблем на сьогоднішній день залишається 

організація пожежогасіння в сільській місцевості. На території міської ради 

функціонують 9 місцевих пожежних команд в селах Олександрівка, Прибинь, 

Перелюб, Рибинськ, Білошицька Слобода. Шишківка, Сядрине, Забарівка та 

Сахутівка. Також, необхідно створити місцеву пожежну команду в с. Савинки. 

В останні роки значно погіршився стан протипожежного водопостачання в 

сільських населених пунктах, особливо коли протягом довгого періоду 

утримується спекотна погода. Значна кількість водонапірних веж знаходиться в 

несправному стані або не обладнана пристроями для забирання води пожежною 

технікою, пожежні водоймища експлуатуються в несправному стані, на 

внутрішньогосподарських меліоративних землях неможливо виконати подачу 

води для гасіння пожеж.  

Рівень матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувальних 

підрозділів в сільській місцевості потребує покращення. 

В даних умовах проведення заходів, спрямованих на покращання 

протипожежного захисту населених пунктів і об’єктів, набуває особливої 

актуальності. 



Проблема забезпечення пожежної безпеки в установах і закладах освіти, 

культури, охорони здоров’я, полягає у необхідності реалізації державної політики 

у сфері пожежної безпеки, яка є невід’ємною частиною охорони життя і здоров'я 

людей. 

Щорічні перевірки Корюківським РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській 

області показують, що на об’єктах освіти, культури та охорони здоров’я існують 

ряд порушень вимог пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення 

пожежі, створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей. 

Наявність цілої низки проблем значною мірою зумовлена відсутністю 

належного фінансового, матеріально-технічного забезпечення для вирішення 

питань пожежної та техногенної безпеки.  

 

2. Мета і завдання Програми 

 

Метою Програми є розв’язання проблем захисту населених пунктів та 

закладів з масовим перебуванням людей, розташованих на території міської ради, 

національного надбання і довкілля від пожеж та їх наслідків, визначення шляхів 

вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки, організаційних засад її 

функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази. 

Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань: 

 створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території 

міської ради та її розвиток; 

 забезпечення життєво важливих інтересів у сфері пожежної та 

техногенної безпеки; 

 удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із 

забезпеченням пожежної та техногенної безпеки на території міської ради; 

 забезпечення надійного протипожежного захисту закладів освіти, 

культури та охорони здоров’я; 

 ефективне розв'язання завдань по забезпеченню протипожежного 

захисту та оперативного реагування на обстановку на території міської ради. 

 

3. Напрямки виконання Програми 

 

1. Проведення профілактичної роботи щодо попередження пожеж та 

випадків загибелі людей на них. 

2. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки, в тому числі: 

 виготовлення наочних матеріалів для обладнання в загальноосвітніх 

школах та дошкільних навчальних закладах куточків щодо навчання дітей 

правилам безпечної поведінки; 



 виготовлення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами щодо 

дотримання правил безпечної поведінки з послідуючим її розміщенням в 

громадських місцях та громадському транспорті; 

 виготовлення наочних матеріалів щодо профілактики пожеж та загибелі 

людей на них. 

3. Здійснення практичних заходів у приміщеннях та будівлях 

загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, будинків культури, 

сільських клубів та закладах охорони здоров’я Корюківської міської ради, в тому 

числі: 

- захист будівель і споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її 

проявів; 

- проведення замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання, ревізії 

пристроїв блискавкозахисту; 

- обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту 

(системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в 

частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо); 

- ремонт систем протипожежного захисту; 

-  підтримання в працездатному стані систем протипожежного захисту 

шляхом здійснення їх технічного обслуговування; 

- забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння відповідно 

норм; 

- підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом обробляння 

дерев'яних елементів горищних покриттів засобами вогнезахисту, які 

забезпечують І групу вогнезахисної ефективності; 

- виведення сигналів від систем протипожежного захисту на пульти 

пожежного та техногенного спостерігання; 

- забезпечення працівників та дітей засобами індивідуального захисту 

органів дихання від бойових отруйних речовин та респіраторами; 

- приведення у відповідність з вимогами норм шляхів евакуації та 

евакуаційних виходів; 

- приведення в пожежобезпечний стан електрообладнання та іншого 

технологічного обладнання.  

4. Покращення матеріально-технічного забезпечення місцевих пожежно-

рятувальних команд. 

5. Створення місцевої пожежної команди в селі Савинки. 

6. Покращення протипожежного водопостачання в населених пунктах 

міської ради. 

 

4. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми 

 



Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, 

а також інших джерел, не заборонених законодавством.  

Видатки, спрямовані на виконання заходів Програми протягом року, 

визначаються рішенням про бюджет міської ради. 

 

5. Перелік нормативно-правових актів у площині  

забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

 

До основних нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної 

та техногенної безпеки в Україні належать:  

 Конституція України; 

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 Кодекс цивільного захисту України; 

 Правила пожежної безпеки в Україні, що затверджені наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 20.12.2014 року№ 1417, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697; 

 Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.08.2016 року за № 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

08.09.2016 року за № 1229/29359; 

 Правила техногенної безпеки, що затверджені наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 05.11.2018 року за № 879, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 27.11.2018 року за № 1346/32798; 

 Порядок функціонування добровільної пожежної охорони, що 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 року № 564. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

 

Реалізація Програми повинна забезпечити: 

1) підвищення пожежної та техногенної безпеки, ефективне забезпечення 

протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів з масовим перебуванням 

людей; 

2) підвищення рівня інформованості населення з питань пожежної та 

техногенної безпеки; 

3) навчання населення вимогам правил пожежної та техногенної безпеки; 

4) формування громадського світогляду та громадянської позиції 

підростаючого покоління в області пожежної та техногенної безпеки, формування 

у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на 

попередження пожеж, та навчання діям в умовах виникнення пожежі, 

попередження пожеж від дитячих пустощів з вогнем; 



5) удосконалення організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних 

наслідків; 

6) підтримання в робочому стані існуючих джерел протипожежного 

водопостачання в населених пунктах; 

7) забезпечення безпечного перебування людей в приміщеннях об’єктів з 

масовим перебуванням людей; 

8) покращання стану матеріально-технічного забезпечення пожежно-

рятувальних підрозділів. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на 

Корюківський районний відділ Головного управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

Виконавці передбачених Програмою заходів інформують про хід їх 

виконання Корюківський районний відділ Головного управління ДСНС України у 

Чернігівській області щорічно до 20 січня наступного за звітним року. 

 

 

Секретар міської ради          А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 4-7/VIII  

 

Про Програму культурно-мистецьких  

заходів на 2021 рік 

 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

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

Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму культурно-мистецьких заходів на 2021 рік, що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 08.07.2021 року № 4-7/VIII 

                                                                                         

                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ  

НА 2021 РІК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 

 

  



ПАСПОРТ 

 Програми культурно-мистецьких заходів на 2021 рік  

 

1. Ініціатор розробки Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

2. Розробник Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

4. Учасники Програми Заклади культури Корюківської 

міської ради (ТГ) 

5. Термін реалізації  Програми 2021 р. 

6. Етапи виконання Програми 2021 р. 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього, у 

тому числі: 

720000 

9. Коштів міського бюджету 720000 

10. Кошти інших джерел - 

 

  



1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

 

Програма культурно-мистецьких заходів на 2021 рік передбачає 

збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в громаді, розвиток 

культурних традицій, створення максимально сприятливих умов для творчого 

формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і 

естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації 

національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, 

масового відпочинку. 

Усіма закладами культури ведеться значна робота щодо формування 

естетичних смаків, світогляду, культури та духовності населення громади. 

Дана мережа закладів культури є оптимальною і при умові повноцінного 

функціонування спроможна забезпечити потреби населення громади. 

Проблеми, пов’язані з розвитком культури, неможливо розв’язати 

самостійно. Для цього необхідна програмна підтримка та комплексний підхід 

закладів культури Корюківської міської ради (територіальної громади ). Разом з 

тим потребує регулювання фінансової підтримки закладів культури, які є 

основними центрами розвитку культури в громаді.  

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є забезпечення виконання виконкомом Корюківської 

міської ради повноважень, передбачених статтею 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», спрямованих на: 

- організацію культурно-мистецьких, національно-патріотичних  та 

спортивно-масових заходів; 

- розвиток творчих здібностей різних вікових категорій населення; 

- сприяння відродженню народної творчості; 

- виховання національної свідомості; 

- організацію змістовного дозвілля  в місцях масового відпочинку; 

- сприяння якісній професійній освіті талановитої мистецької молоді; 

- підтримку професійних творчих колективів з обміну мистецькими 

набутками; 

- реалізацію освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді; 

- збереження безцінної культурно-духовної спадщини; 

- розвиток мистецьких ініціатив з урахуванням культурного розвитку; 

- вдосконалення форм і методів естетичного виховання; 

- організації змістовного дозвілля жителів міста; 

- проведення державних свят, міських культурно-мистецьких заходів, 

фестивалів, конкурсів, оглядів; 
- продовження модернізації матеріально-технічної бази закладів культури; 
- збереження і розвиток українських національних традицій, мови, обрядів; 
- розвиток самодіяльної творчості, створення умов для отримання 

початкового спеціалізованого мистецького освіти, підтримка обдарованих дітей 

та молоді; 



- продовження роботи з охорони культурної спадщини. 
 

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Заходи програми (додаток 1) реалізуються за рахунок коштів міського 

бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством України. Бюджетні 

призначення для реалізації заходів програми передбачаються при формуванні 

міського бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини. 

У Програмі заплановано виділення коштів на придбання подарунків, 

призів, грамот, кульок, квітів, банерів, біг-бордів, нагородної атрибутики,  

святкових феєрверків, піротехніки, оплату послуг естрадних артистів, музичних, 

співочих гуртів, оркестрів, ді-джеїв, оплату послуг з організації харчування 

учасників культурно-мистецьких заходів, організація фестивалів, вечірок, 

модних показів, ярмарок і виставок, послуги фотографів, послуги анімації для 

дітей, висвітлення діяльності в засобах масової інформації та витратні матеріали. 

Усього пропонується залучити на виконання Програми 720000,00 грн. 

 

4. ОЧІКУВАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

У результаті виконання Програми очікується: 

 забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації 

суспільства на основі національних традицій; 

 створення умов для належного функціонування мережі закладів 

культури і мистецтва з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької 

творчості; 

 збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку 

творчого потенціалу та культурного простору міста; 

 забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства 

надання культурно-дозвіллєвих послуг усім верствам населення; 

 забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури; 

 активізація діяльності місцевих осередків національних творчих спілок 

України та громадських організацій шляхом налагодження співробітництва 

реалізації спільних програм; 

 збереження народних мистецьких традицій шляхом проведення 

фестивалів, концертів, виставок; 

 сприяння інтеграції української культури у світовий культурний 

простір, що сприятиме формуванню позитивного іміджу України; 

 підтримка молодих митців щодо створення сучасних творчих продуктів, 

нових мистецьких проектів та їх реалізація в місті. 

 
 

Секретар міської ради               А.ПЛЮЩ 

  



Додаток 1 

до Програми 

 

Орієнтовний перелік заходів, фінансування яких планується відповідно до 

Програми культурно-мистецьких заходів на 2021 рік 

 

 

 

№ 

 

 

Назва заходу 

 

Дата заходу 

1 День дружби 30.07.2021 

2  Фестиваль «Гурок фест» 31.07.2021 

3 День міста 31.07.2021 

4 День села Наумівка 14.08.2021 

5 День Державного Прапора 

України 

23.08.2021 

6 День Незалежності України 24.08.2021 

7 День пам’яті захисників 

України 

29.08.2021 

8 День визволення Чернігівщини 19.09.2021 

9 День села Сахутівка 19.09.2021 

10 День села Охрамієвичі 19.09.2021 

11 День миру 21.09.2021 

12 Всеукраїнський день бібліотек 30.09.2021 

13 День музики 01.10.2021 

14 День художника 10.10.2021 

15 День українського козацтва 14.10.2021 

16 День захисників та захисниць 

України 

14.10.2021 

17 День вигнання німецьких 

окупантів з території України 

28.10.2021 

18 День працівників культури та 

аматорів народного мистецтва 

09.11.2021 

19 Всесвітній день молоді та науки 10.11.2021 

20 День Гідності та Свободи 21.11.2021 

21 День волонтерів 05.12.2021 

22 День Збройних Сил України 06.12.2021 

23 День благодійності 12.12.2021 



24 День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС 

14.12.2021 

25 День святого Миколая 19.12.2021 

26 День подарунків 26.12.2021 

27 День пам’яті жертв 

Голодоморів 

27.12.2021 

28 Новий рік 31.12.2021 

 

 

Секретар міської ради           А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 5-7/VIII   

 

Про прийняття коштів 

 

 

Розглянувши лист Корюківської районної державної адміністрації, 

враховуючи рішення п’ятої сесії Корюківської районної ради восьмого 

скликання від 24.06.2021 року № 9-5/VIII «Про передачу залишків коштів по 

відділу освіти, культури і туризму Корюківської райдержадміністрації», 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Дати згоду на передачу залишків коштів з реєстраційних рахунків 

відділу освіти, культури і туризму Корюківської районної державної 

адміністрації (ЄДРПОУ 02147440), які обліковувались станом на 01 січня 2021 

року на реєстраційні рахунки Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 41086985), а саме: 

1.1. По фонду 02 – 111,74 грн. за КПКВМБ 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» плата за оренду майна 

бюджетних установ (ККДБ 25010300); 

1.2. По фонду 03 – 10948,00 грн. за КПКВМБ 0617324 «Будівництво 

установ та закладів культури» благодійні внески, гранти та дарунки (ККДБ 

25020100), а саме грошові внески громадян, громадських та інших організацій 

на будівництво музейно-меморіального комплексу пам’яті жителів населених 

пунктів України, знищених фашистськими окупантами. 

 

2. Прийняти кошти, зазначені в пункті 1 даного рішення, на реєстраційні 

рахунки Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(ЄДРПОУ 41086985). 



3. Спрямувати кошти зазначені в пункті 1 даного рішення: 

3.1. По фонду 02 – 111,74 грн. на КПКВМБ 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» плата за оренду майна 

бюджетних установ (ККДБ 25010300); 

3.2. По фонду 03 – 10948,00 грн. на КПКВМБ 0614040 «Забезпечення 

діяльності музеїв та виставок» благодійні внески, гранти та дарунки (ККДБ 

25020100) для оновлення та розширення музейної експозиції «Корюківська 

трагедія 1-2, 9 березня 1943 року» в Корюківському історичному музеї 

Корюківської міської ради. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 6-7/VIII   

 

Про внесення змін до рішення 

другої сесії Корюківської міської ради  

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII 

«Про міський бюджет на 2021 рік»  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 01 липня 

2021 року № 298 «Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про 

міський бюджет на 2021 рік»», керуючись Бюджетним кодексом України, 

відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет 

на 2021 рік», а саме: 

 

«1. Визначити на 2021 рік : 

 

- доходи міського бюджету у сумі 231 454 312 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 220 703 312 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень згідно з додатком 1 

цього рішення; 

 

- видатки міського бюджету у сумі 256 110 799,44 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 212 424 324,44 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 43 686 475 гривень; 

 



- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі                   

38 700 гривень; 

 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 гривень; 

 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 24 796 235 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 24 796 235 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000 

гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом». 

 

«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 50 647 066 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 

  

1.2. 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.  

 

 

Міський голова                                                                                  Р.АХМЕДОВ 

 

 



грн

Всього
в т.ч.бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 143156000 142896000 260000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
89824000 89824000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 89824000 89824000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
8050000 8050000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
4100000 4100000

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім головних рубок)
3930000 3930000

130301000 Рентна плата за користування надрами 20000 20000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 8160000 8160000 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
1000000 1000000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
3900000 3900000 0

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 

підакцизних товарів
3260000 3260000

18000000 Місцеві податки 36862000 36862000 0 0

18010000 Податок на майно 22927000 22927000 0 0

18050000 Єдиний податок 13935000 13935000

19000000 Інші податки та збори 260000 0 260000 0

19010000 Екологічний податок 260000 0 260000 0

20000000 Неподаткові надходження 10256000 1345000 8911000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10000 10000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 10000 10000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
1335000 1335000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 920000 920000 0 0

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних і фізичних осіб
20000 20000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 600000 600000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно
300000 300000

22080000
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 

майновими комплексами та іншим державним майном
400000 400000 0 0

22080400
Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 

та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності
400000 400000

22090000 Державне мито 15000 15000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 8911000 8911000

 Корюківського міського бюджету на 2021 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого  скликання 

від 08 липня  2021 року № 6-7/VIIІ "Про внесення змін до рішення 

другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 

грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

Код Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 1550000 0 1550000 1550000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 1550000 1550000 1550000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 1550000 1550000 1550000

50000000 Цільові фонди 30000 0 30000 0

50110000
Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами влади 
30000 0 30000

Разом 154992000 144241000 10751000 1550000

40000000 Офіційні трансферти 76462312 76462312 0 0

41000000 Від органів державного управління 76462312 76462312 0 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
74310945 74310945

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 61321700 61321700

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

10000000 10000000

41035500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

583500 583500

41035600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі

2405745 2405745

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2151367 2151367 0 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

200880 200880

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

618667 618667

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

639220 639220

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

692600 692600

ВСЬОГО 231454312 220703312 10751000 1550000

Секретар міської ради                                                                                                                 А.ПЛЮЩ



ФІНАНСУВАННЯ

Разом
у т.ч.бюджет розвитку

1 3 4 5 6

200000 24818487,44 -8116987,56 32935475 32586045

208000 24818487,44 -8116987,56 32935475 32586045

208100 24818487,44 16679247,44 8139240 7789810

208400 0 -24796235 24796235 24796235

600000 24818487,44 -8116987,56 32935475 32586045

602000 24818487,44 -8116987,56 32935475 32586045

602100 24818487,44 16679247,44 8139240 7789810

602400
0 -24796235 24796235 24796235

24818487,44 -8116987,56 32935475 32586045

Секретар міської ради                                                                                                                      А.ПЛЮЩ

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями

Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом
Загальний 

фонд

 Корюківського міського бюджету на 2021 рік

Додаток 2

до рішення  сьомої сесії Корюківської міської ради   восьмого 

скликання від 08 липня  2021 року № 6 -7/VIIІ 

"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/ 

VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду



    

(грн)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 88461086,17 76402586,17 35985230,00 3636450 12058500 26959835 25220405 1508900 0 0 25450965 115420921

0110000 88461086,17 76402586,17 35985230,00 3636450 12058500 26959835 25220405 1508900 0 0 25450965 115420921

Х 0100 Х 20986700 20986700 14732000 403850 0 864000 864000 0 0 0 864000 21850700

0110150 0150 0111 20022600 20022600 14732000 398850 264000 264000 264000 20286600

0110180 0180 0133 964100 964100 5000 600000 600000 600000 1564100

Х 1000 Х 17418816,17 17418816,17 11318230 1797280 0 1311120 211120 1100000 0 0 211120 18729936,17

0111010 1010 0910 17376290 17376290 11282400 1797280 1243500 143500 1100000 143500 18619790

0111200 1200 0990 31000 31000 25410 67620 67620 67620 98620

0111210 1210 0990 11526,17 11526,17 10420 11526,17

Х 2000 Х 7553000 7553000 0 0 0 770650 770650 0 0 0 770650 8323650

0112010 2010 0731 4869400 4869400 221200 221200 221200 5090600

0112111 2111 0726 1623500 1623500 1623500

0112144 2144 0763 1007600 1007600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1007600

315000 315000 315000

692600 692600 692600

0112152 2152 0763 52500 52500 549450 549450 549450 601950

Х 3000 Х 13926620 13926620 9935000 268220 0 2436045 2436045 0 0 0 2436045 16362665

0113050 3050 1070 206500 206500 206500

0113124 3124 1040 2405745 2405745 2405745 2405745

0113133 3133 1040 865500 865500 535000 80800 30300 30300 30300 895800

0113160 3160 1010 100000 100000 100000

0113192 3192 1030 331300 331300 331300

0113241 3241 1090 12123320 12123320 9400000 187420 12123320

0113242 3242 1090 300000 300000 300000

Х 6000 Х 17235850 5551350 0 1167100 11684500 768950 768950 0 0 0 768980 18004800

0116011 6011 6020 134500 134500 134500

0116020 6020 0620 11550000 11550000 11550000

0116030 6030 0620 5551350 5551350 1167100 768950 768950 768980 6320300

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування  бюджетної програми або напрямку  видатків згідно з Типовою 

програамною класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги   

Організація благоустрою населених пунктів

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет 

(видтки за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих у сфері охорони здоров’я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету) 

усього
видатки 

споживання 

            з   них

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознаками статі

усього

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

видатки 

розвитку

Додаток 3

до рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 08 липня  2021 року №  6 -7/VIIІ "Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

РОЗПОДІЛ

 видатків Корюківського міського бюджету на 2021 рік

Загальний фонд

Разом

          з    них
Спеціальний фонд

Надання дошкільної освіти

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

у тому чмслі 

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і 

осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

Інша діяльність у сфері державного управління

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

4

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Корюківська міська рада (апарат)

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Охорона здоров’я

Освіта

Корюківська міська рада (апарат)

Державне управління

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Житлово - комунальне господарство

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду



Х 7000 Х 11078550 10704550 0 0 374000 20353494 20169640 99900 0 0 20253594 31432044

0117130 7130 0421 80000 30000 50000 49900 49900 129900

0117310 7310 0443 4397290 4397290 4397290 4397290

0117321 7321 0443 1499000 1499000 1499000 1499000

0117322 7322 0443 2015750 2015750 2015750 2015750

0117350 7350 0443 599000 599000 599000 599000

0117363 7363 0490 10660000 10660000 10660000 10660000

0117412 7412 0451 299000 299000 299000

0117461 7461 0456 10049800 10049800 10049800

0117540 7540 04660 583500 583500 583500

0117650 7650 0490 20000 20000 40000 40000 40000 60000

0117660 7660 0490 10000 10000 10000 10000

0117670 7670 0490 948600 948600 948600 948600

0117680 7680 0490 21250 21250 21250

0117691 7691 0490 133954 50000 83954 133954

0117693 7693 0490 25000 25000 25000

Х 8000 Х 261550 261550 0 0 0 455576 0 309000 0 0 146576 717126

0118110 8110 0320 227800 227800 227800

0118220 8220 0380 33750 33750 33750

0118340 8340 0540 455576 309000 146576 4555760119800 9800 0180 0

0600000 118707553,27 118707553,27 84028936,94 5915060 0 16726640 8915640 7811000 0 0 8915640 135434193,3

0610000 118707553,27 118707553,27 84028936,94 5915060 0 16726640 8915640 7811000 0 0 8915640 135434193,3

Х 0100 Х 1167400 1167400 952400 0 0 0 0 0 0 0 0 1167400

0610160 0160 0111 1167400 1167400 952400 1167400

Х 1000 Х 105282843,27 105282843,27 75326536,94 5162550,00 0,00 13375420,00 5568420,00 7807000,00 0,00 0,00 5568420,00 118658263,27

0611010 1010 0910 3646860 3646860 2510000 197160 400000 400000 4046860

0611021 1021 0921 23872190 23872190 11500000 4346390 7550700 144700 7406000 144700 31422890

0611031 1031 0921 61321700 61321700 50261700 61321700

0611061 1061 0921 5273720 5273720 5273720 5273720

0611070 1070 0960 3844100 3844100 2480000 202500 3844100

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво медичних установ та закладів

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Економічна діяльність

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Здійснення заходів із землеустрою

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку територій

Будівництво освітніх установ та закладів

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Освіта

Державне управління

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї

Виконання заходів за рахунок цільових фонди, утворених Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Інша діяльність

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха



0611080 1080 0960 5660920 5660920 4346520 246800 5660920

0611141 1141 0990 4889010 4889010 3570000 139650 151000 150000 1000 150000 5040010

0611142 1142 0990 290000 290000 290000

0611160 1160 0990 747450 747450 560000 30050 747450

0611181 1181 0990 272000 272000 272000

06111182 1182 0990 618667 618667 618667

0611200 1200 0990 102260 102260 83820 102260

0611210 1210 0990 17686,27 17686,27 14496,94 17686,27

Х 3000 Х 423700 423700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423700

0613140 3140 1040 423700 423700 423700

Х 4000 Х 9530110 9530110 6300000 752510 0 273900 269900 4000 0 0 269900 9804010

0614030 4030 0824 1746270 1746270 1230000 148570 53900 49900 4000 49900 1800170

0614040 4040 0824 875280 875280 570000 38880 875280

0614060 4060 0828 6566060 6566060 4500000 565060 220000 220000 220000 6786060

0614082 4082 0829 342500 342500 342500

Х 5000 Х 2303500 2303500 1450000 0 0 0 0 0 0 0 0 2303500

0615011 5011 0810 200000 200000 200000

0615012 5012 0810 80000 80000 80000

0615031 5031 0810 2023500 2023500 1450000 2023500

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 3077320 3077320 0 0 0 3077320 3077320

0617321 7321 0443 2618620 2618620 2618620 2618620

0617325 7325 0443 458700 458700 458700 458700

3700000 5255685 5255685 833800 7300 0 0 0 0 0 0 0 5255685

3710000 5255685 5255685 833800 7300 0 0 0 0 0 0 0 5255685

Х 0100 Х 1096100 1096100 833800 7300 0 0 0 0 0 0 0 1096100

3710160 0160 0111 1096100 1096100 833800 7300 1096100

Х 9000 Х 4159585 4159585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4159585

3719110 9110 0180 812300 812300 812300

3719770 9770 0180 2987285 2987285 2987285

3719800 9800 0180 360000 360000 360000

 212424324,44 200365824,44 120847966,94 9558810 12058500 43686475 34136045 9319900 0 0 34366605 256110799,44

А.ПЛЮЩ

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа"

Виконання заходів, спрямованих на азбезпечення кісної. Сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Забезпечення діяльності бібліотек

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту

Всього   видатків       

Реверсна дотація

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 

юнацьких спортивних товариств

Міжбюджетні трансферти

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Економічна діяльність

Будівництво освітніх установ та закладів 

Секретар міської ради

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Фізична культура і спорт

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Інші субвенції з місцевого бюджету

Державне управління

Культура і мистецтво

Інші програми та заходи у сфері освіти

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників



(грн)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Корюківська міська 

рада (апарат) 162000 200700 0 -38700 -38700 162000 162000

0118800 8800 Кредитування 162000 38700 0 200700 0 -38700 0 -38700 162000 0 0 162000

0118831 8831 1060

Надання довгострокових 

кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі

162000 38700 200700 162000 38700 200700

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 

кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 

на селі
-38700 -38700

0 -38700 -38700

Всього 162000 200700 -38700 -38700 162000 162000

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видаткв 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 

фонд 

загальний 

фонд 
разом 

Додаток   4

Додаток 4

до рішення сьомої сесії Корюківської міської ради   восьмого  

скликання від  08 липня  2021 року №  6-7/VIIІ "Про 

внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ 

"Про міський бюджет на 2021 рік"   

 Корюківського міського бюджету в 2021 році

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

КРЕДИТУВАННЯ

Повернення кредитів Надання кредитів

Секретар міської ради                                                                                                                                   А.ПЛЮЩ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 



1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу 

бюджету/код бюджету
Усього

1 3

41033900/99000000000 61321700

41034500/99000000000 10000000

41051200/25100000000 200880

41053900/ 25100000000 206 500

41055000/ 25100000000 692 600

410539000/25532000000 432 720

Х 72 854 400

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної 

класифікації аидатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту

Усього

1 2 3 4

3719110 9110 Реверсна дотація / Державний бюджет 812300

3719770 9770 Інші субвенції з місцевих бюджетів 2987285

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів/ Державний 

бюджет 360000

Х Х УСЬОГО за розділом 1 4159585

Додаток 5

до рішення  сьомої сесії  Корюківської міської 

ради   восьмого  скликання 

від 08 липня  2021 року № 6 -7/VIIІ "Про 

внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський 

бюджет на 2021 рік"   

         Секретар міської ради                                                                                                                                А.ПЛЮЩ                 

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача  міжбюджетного 

трансферту

1. Трансферти із загального фонду

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету / Обласний бюджет Чернігівської області

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій/Державний бюджет

УСЬОГО за розділом 1

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету/ Обласний бюджет Чернігівської області

Т

р

а

н

с

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2021 РІК

1. Трансферти із загального фонду

Інші субвенції з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної 

територіальної громади



(грн)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

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 бдівництва/ вид будівельних  робіт, в тому числі 

проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

об’єкта, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг ввидатків бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об’єкта в 

бюджетному періоді,. 

гривень

Рівень готовності об’єкта на кінець 

бюджетного періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000

Корюківська міська рада 

(апарат) 25220405

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно - аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад Капітальні видатки 264000

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління Капітальні видатки 600000

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 143500

0111200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами Капітальні видатки 67620

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню Капітальні видатки 221200

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я Капітальні видатки  (придбання житла) 549450

0113124 3124 1040

Створення та забезпечення 

діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або 

насильства за ознаками статі

"Реконструкція (без зміни геометричних розмірів) 

житлового будинку за адресою вул. 

Червонохутірська, буд. №84/2 м.Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області, для 

облаштування притулку для осіб, які постаждали 

від домашнього насильства" 2021 1155745 1155745

0113124 3124 1040

Створення та забезпечення 

діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або 

насильства за ознаками статі Капітальні видатки (придбання автомобіля) 2021 1250000

0113133 3133 1040

Інші заходи та заклади молодіжної 

політики Капітальні видатки 30300

0116030 6030 0620

Організація благоустрою населених 

пунктів Капітальні видатки 768950

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

"Реконструкція нежитлового приміщення під 

автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна, 9-

а, м.Корюківка, Чернігвської обл. без зміни 

функціонального призначення та зовнішньої 

конфігурації будівлі" Коригування 2020-2021 1645269 312350

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

ПКД "Капітальний ремонт автомобільної дороги 

по вул.Слов’янська м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області" 2021 65000 65000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. 

Вокзальна, м.Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівської області 2021 1404550 1404550 100

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. 

Дудка в м.Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області 2021 2300000 2300000 100

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

ПКД на  реконструкцію перехрестя вул. Шевченка 

з вул. Вознесенська в м.Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області
2021 49500 49500

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція перехрестя вул. Шевченка з вул. 

Вознесенська в м.Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області 2021 50000 50000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт 

нежитлової будівлі за адресою вул. Вокзальна,9 

для розміщення центру надання адміністративних 

послуг "Центр Дії" в м.Корюківка, Чернігівської 

області" 2021 49990 49990

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Виготовлення ПКД по об’єкту: "Капітальний 

ремонт вулиці Чернігівської в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області", з 

поданням та проходженням експертизи 2021 49900 49900

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Виготовлення ПКД по об’єкту: "Реконструкція 

внутріщніх електричних мереж нежитлового 

приміщення по вул. Вокзальна, 24 в м.Корюківка 

Чкрнігівської області" 2021 36000 36000

 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2021 році

РОЗПОДІЛ

Додаток 6

до рішення сьомої сесії Корюківської міської ради  восьмого  скликання  

від  08 липня  2021 року № 6-7 / VIIІ"Про внесення змін до рішення другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 

року № 7-2/ VIIІ  "Про міський бюджет на 2021 рік"   



0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Будівництво артезіанської свардловини для 

питного водопостачання з використанням 

енергоощадного обладнання в с.Сядрине 

Корюківського району Чернігівської області. 

Коригування 2021 80000 80000

0117321 7321 0443

Будівництво освітніх установ та 

закладів 

Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі, з 

утепленням та гідроізоляцією, дошкільного 

навчального закладу № 4 "Веселка", за адресою: 

пров.Бульварний, 8А в м.Корюківка Чернігівської 

області 2021 1499000 1499000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт санвузла акушерсько-

гінекологічного відділення КНП "Корюківська 

ЦРЛ" за адресою: Чернігівська обл., м.Корюківка, 

вул. Шевченка, 101 2021 450000 450000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт приймально-діагностичного 

відділення КНП "Корюківська ЦРЛ" за адресою: 

м.Корюківка, вул. Шевченка, 101, Чернігівської 

обл. Коригування 2021 900000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

ПКД "Капітальний ремонт приміщення для 

розташування мікробіологічної лабораторії з 

проведенням досліджень методом ПЛР в КНП 

"Корюківська ЦРЛ" за адресою: Чернігівська обл., 

м. Корюківка, вул. Шевченка, 101". 2021 49900 49900

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Реконструкція системи забезпечення медичним 

киснем окремих приміщень операційційно-

реанімаційного блоку та пологового відділення 

Комунального некомерційного підприємства 

Корюківська центральна районна лікарні 

Корюківської міської ради за адресою: 15300, 

Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. Шевченка, 

101 2021 615850 615850

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) Капітальні видатки 2021 300200 300200

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) Розроблення схеми теплопостачання м.Корюківка 2021 199000 199000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

Детальний план території орієнтовною площею 

8га по вул. Садова в м.Корюківка Чернігівської 

області для уточнення рішень генерального плану 

населеного пункту 2021 49900 49900

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

Детальний план території орієнтовною площею 

11га по вул. Шкільна в с.Бреч Корюківського 

району  Чернігівської області для формування 

садибної житлової забудови 2021 49900 49900

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів 

в рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку 

територій Капітальні видатки 2021 10660000

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права 

на неї Капітальні видатки 2021 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення або прав на них 

комунальної власності для продажу Капітальні видатки 2021 10000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання Капітальні видатки 2021 948600

0600000

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 8915640

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої 

освіти Капітальні видатки 2021 144700

0611061 1061 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої 

освіти 

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 2018-2021 79319120 5273720 100

0611141 1141 0990

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти Капітальні видатки 2021 150000

064030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 2021 49900

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних Капітальні видатки 2021 220000

0617321 7321 0443

Будівництво освітніх установ та 

закладів 

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 2018-2021 79319120 2618620 100

0617325 7325 0443

Будівництво споруд, установ та 

закладівфізичної культури та 

спорту

ПКД та відшкодування експертизи кошторисної  

частини проектної документації "Футбольний 

стадіон з олаштуванням трибун та роздягалень на 

території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 по 

вулиці Шевченка, 116 а, м.Корюківка, 

Чернігівської області - будівництво. 

Коригування". 2020-2021 9363334 95,5 458700 100

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 34136045 Х

Секретар міської ради                                                                                                             А.ПЛЮЩ



РОЗПОДІЛ

у 2021 році

усього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 50647066 38423350 12223716 11679540

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 

2019-2021 роки

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 90000 90000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 582100 534500 47600 47600

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади земельних 

ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 602400 50000 552400 552400

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки"

Рішення сорок першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

06.10.2020 198600 198600

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 5090600 4869400 221200 221200

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програма підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально - технічної бази закладів первинної 

медико - санітарної допомоги на території Корюківської 

територіальної громади на 2019 -2021 рік

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 1509500 1509500

0112144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування на 

цукровий та нецукровий діабет

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих 

на цукровий діабет жителів Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 - 2023роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 1007600 1007600

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 601950 52500 549450 549450

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 895800 865500 30300 30300

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Програма призначенн і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік

Рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25.02.2021 100000 100000

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність 

яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 

2021-2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 331300 331300

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

«Соціальний захист  окремих категорій населення на 2019-

2021 роки»

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 270000 270000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів 

їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 30000 30000

0116011 6011 6020

Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 

2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 134500 134500

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки", "Поводження з твердими 

побутовими відходами в Корюківській територіальній 

громаді на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сісії 

сьомого скликання від 

20.12.2018, тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 11400300 11400300

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма запобігання бездомного утримання та 

розмноження бродячих тварин на території Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки

Рішення  тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 149700 149700

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Організація та проведення  громадських робіт для 

населення Корюківської міської ради у 2021-2023 роках"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 49900 49900

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2021роки", "Програма (План) соціально-

економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 рік", 

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 , рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради від 15.12.2020 4697100 3968150 728950 728950

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 

2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 165100 125100 40000 40000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської територіальної громади на 

2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 1408200 1408200

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять пршої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 129900 80000 49900

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2021роки", "Програма (План) соціально-

економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 рік", 

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018, рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання 

від 15.12.2020 4397290 4397290 4397290

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2021роки", "Програма (План) соціально-

економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 рік", 

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018, рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання 

від 15.12.2020 1499000 1499000 1499000

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 2015750 2015750 2015750

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 599000 599000 599000

0117412 7412 0451

Регулювання цін на послуги місцевого 

автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-

2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 299000 299000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктуриза рахунок 

коштів місцевого бюджету

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської 

ради» на 2019-2021роки

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 10049800 10049800

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 60000 20000 40000 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 10000 10000 10000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки" (КП 

"КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ")

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 421600 421600 421600

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020 2022 роки" (Корюківська ЖЕК)

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 127000 127000 127000

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних

Додаток 7

до рішення сьомої сесії Корюківської міської ради   восьмого скликання 

від 08 липня 2021 року №  6-7/VIIІ 

"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання  від 15 грудня 2020 року

№ 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

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 місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента, 

яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього

Загальний 

фонд



0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма фінансової підтримки районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

"Корюківкаліс" на 2021 рік

Рішення п’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

22.04.2021 400000 400000 400000

0117680 7680 0490

Членські внески до асоціації органів 

місцевого самоврядування "Членські внески" на 2021-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 21250 21250

0117693 7693 0490

Інші заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-

2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 25000 25000

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2021  - 2023 роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 227800 227800

0118220 8220 0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення

Програма покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦК таСП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом 

громадян України на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 

2021 рік

Рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25.02.2021 33750 33750

0118340 8340 0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки", "Програма 

раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018, рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради восмьмого скликання 

від 15.12.2020 455576 455576

0118831 8831 1060 Надання кредиту

Програма підтримки індивідуального житлового 

будівництва "Власний дім"на 2021-2023 роки на території 

Корюківської міської ради

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 200700 162000 38700

0119800 9800 0180

Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки 2 державного пожежно - 

рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській 

області на покращення матеріально - технічного стану 9 

державної пожежно - рятувальної частини (м.Корюківка) на 

2020-2022 роки

Рішення тридцять третьої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

06.02.2020 60000 60000

0119800 9800 0180

Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

Програма покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦК таСП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом 

громадян України на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 

2021 рік

Рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25.02.2021 50000 50000

0119800 9800 0180

Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 

2019-2021 роки"

Рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25.02.2021, 250000 250000

РАЗОМ 50647066 38423350 12223716 11679540

               Секретар міської ради                                                                                                                                                     А.ПЛЮЩ



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                               

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 7-7/VIII   

 

Про впровадження Протоколу 

про співробітництво   

 

 

Відповідно до Протоколу про співробітництво між Корюківською 

міською радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація 

Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE), щодо виконання 

Програми в Україні, затвердженого рішенням першої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити медичну послугу як пріоритетну для розвитку в 

Корюківській міській територіальній громаді.   

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сьома сесія восьмого скликання)  

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 8-7/VIII   

 

Про встановлення місцевих податків  

і зборів на території Корюківської міської  

територіальної громади 

 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм 

типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку 

та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від 24.05.2017 

року № 483, керуючись ст.ст. 7, 12, 266, 284 Податкового кодексу України,                       

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Встановити на території Корюківської міської територіальної громади 

наступні види місцевих податків і зборів:  

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

1.2. Земельний податок; 

1.3. Єдиний податок; 

1.4. Транспортний податок; 

1.5. Туристичний збір. 

 

2. Затвердити:  

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

ділянки на території Корюківської міської територіальної громади, що 

додається; 

2.2. Положення про земельний податок на території Корюківської міської 

територіальної громади, що додається; 



2.3. Положення про єдиний податок на території Корюківської міської 

територіальної громади, що додається; 

2.4. Положення про порядок справляння транспортного податку на 

території Корюківської міської територіальної громади, що додається; 

2.5. Положення про туристичний збір на території Корюківської міської 

територіальної громади, що додається. 

 

3. Встановити та затвердити на території Корюківської міської 

територіальної громади пільги зі сплати місцевих податків і зборів за 

переліком, що додається. 

 

4. Вважати такими, що втратили чинність рішення Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 09 липня 2020 року № 2-39/VIІ «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на території Корюківської міської ради» та рішення 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 серпня 2020 року                         

№ 38-40/VIІ «Про встановлення пільг зі сплати місцевих податків і зборів на 

території Корюківської міської ради». 

 

5. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

 

6. Оприлюднити дане рішення в порядку визначному чинним 

законодавством України.  

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                              Р. АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 08.07.2021 року № 8-7/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 

території Корюківської міської територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Корюківка 

2021 рік 



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

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

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

кодексу України.  

3. Базу оподаткування визначено пунктом 3 статті 266 Податкового 

кодексу України.  

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

5. Пільги зі сплати податку:  

5.1. Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 4 

статті 266 Податкового кодексу України;  

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

підпункту 4.2 пункту 4 статті 266 Податкового кодексу України, визначається 

рішенням міської ради; 

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

податком, визначено підпунктом 2 пункту 2 статті 266 Податкового кодексу 

України.  

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

пунктом 8 статті 266 Податкового кодексу України.  

7. Податковий період для податку визначено пунктом 6 статті 266 

Податкового кодексу України.  

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

Податкового кодексу України.  

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

статті 266 Податкового кодексу України. 
 

 

Секретар міської ради             А.ПЛЮЩ 
 

 



Додаток №1 

до Положення про податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на 

території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади 

 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

 
Код 

області 

25 

Код 

району 

9 

Код згідно з 

КОАТУУ 

7422410100 

Корюківська міська рада 

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 для юридичних 

осіб 

для фізичних осіб 

1 зона4 2 

зона4 

3 

зона4 

1 зона4 2 

зона4 

3 

зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,5 0 0 0 0 0 

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні 

підвищеної комфортності 

0,5 0 0 0 0 0 

1110.3 Будинки садибного типу 0,5 0 0 0 0 0 

1110.4 Будинки дачні та садові: 0,5 0 0 0 0 0 

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами5 

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,5 0 0 0 0 0 

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні 

підвищеної комфортності 

0,5 0 0 0 0 0 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової 

забудови 

0,5 0 0 0 0 0 

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні 

0,5 0 0 0 0 0 

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,5 0 0 0 0 0 

113 Гуртожитки5 

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0 0 0 0 0 0 

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих 

навчальних закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних 

закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого 

віку та інвалідів5 

0 0 0 0 0 0 

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0 0 0 0 0 0 

1130.6 Будинки для біженців, притулки для 

бездомних5 

0 0 0 0 0 0 



1130.9 Будинки для колективного проживання 

інші 

0 0 0 0 0 0 

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,4 0 0 0,2 0 0 

1211.2 Мотелі 0 0 0 0 0 0 

1211.3 Кемпінги 0 0 0 0 0 0 

1211.4 Пансіонати 0 0 0 0 0 0 

1211.5 Ресторани та бари 0,4 0 0 0,2 0 0 

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0 0 0 0 0 0 

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0 0 0 0 0 0 

1212.3 Центри та будинки відпочинку 0 0 0 0 0 0 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, 

не класифіковані раніше 

0 0 0 0 0 0 

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні5 

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 

управління5 

0 0 0 0 0 0 

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0 0 0 0 0 0 

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0 0 0 0 0 0 

1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0 0 0 0 0 0 

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі 

промислових підприємств 

 0,4 0 0 0,2  0 0 

1220.9 Будівлі для конторських та 

адміністративних цілей інші 

0,4  0 0  0,2 0 0 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

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

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для 

ярмарків5 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.3 Станції технічного обслуговування 

автомобілів 

0,4 0 0 0,2 0 0 

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

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.6 Будівлі підприємств побутового 

обслуговування 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,4 0 0 0,2 0 0 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

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

1241.1 Автовокзали та інші будівлі 

автомобільного транспорту 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного 

транспорту 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0 0 0 0 0 0 

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту 

0 0 0 0 0 0 

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та 0 0 0 0 0 0 



пов’язані з ними будівлі 

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних 

доріг 

0 0 0 0 0 0 

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного 

мовлення, телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів тощо 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні депо 

0 0 0 0 0 0 

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

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,4 0 0 0 0 0 

1242.2 Гаражі підземні 0 0 0 0 0 0 

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0 0 0 0 0 0 

1242.4 Навіси для велосипедів 0 0 0 0 0 0 

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові5 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості5 

0 0 0 0 0 0 

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0 0 0 0 0 0 

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та 

нафтохімічної промисловості5 

0 0 0 0 0 0 

1251.4 Будівлі підприємств легкої 

промисловості5 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1251.5 Будівлі підприємств харчової 

промисловості5 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 

мікробіологічної промисловості5 

0 0 0 0 0 0 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 

деревообробної та целюлозно-паперової 

промисловості5 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 

будівельних матеріалів та виробів, скляної 

та фарфоро-фаянсової промисловості5 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 

включаючи поліграфічне5 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та 

газу 

0,4 0 0 0,2 0 0 

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

1252.3 Силоси для зерна 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.6 Холодильники 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.7 Складські майданчики 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.8 Склади універсальні 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.9 Склади та сховища інші5 0,4 0 0 0,2 0 0 

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

призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 



1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0 0 0 0 0 0 

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів 

0 0 0 0 0 0 

1261.3 Цирки 0 0 0 0 0 0 

1261.4 Казино, ігорні будинки 0 0 0 0 0 0 

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0 0 0 0 0 0 

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

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї5 0 0 0 0 0 0 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0 0 0 0 0 0 

1262.3 Технічні центри 0 0 0 0 0 0 

1262.4 Планетарії5 0 0 0 0 0 0 

1262.5 Будівлі архівів5 0 0 0 0 0 0 

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0 0 0 0 0 0 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-

вишукувальних установ 

0 0 0 0 0 0 

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0 0 0 0 0 0 

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх 

навчальних закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 

закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів 

для дітей з особливими потребами5 

0 0 0 0 0 0 

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0 0 0 0 0 0 

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, 

обсерваторій5 

0 0 0 0 0 0 

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних 

закладів інші5 

0 0 0 0 0 0 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0 0 0 0 0 0 

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні 

центри, пологові будинки5 

0 0 0 0 0 0 

1264.4 Поліклініки, пункти медичного 

обслуговування та консультації5 

0 0 0 0 0 0 

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та 

Збройних Сил5 

0 0 0 0 0 0 

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри 

функціональної реабілітації5 

0 0 0 0 0 0 

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та 

оздоровчі інші5 

0 0 0 0 0 0 

1265 Зали спортивні5 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, 

волейбольні, тенісні тощо 

0 0 0 0 0 0 

1265.2 Басейни криті для плавання 0 0 0 0 0 0 

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0 0 0 0 0 0 



1265.4 Манежі легкоатлетичні 0 0 0 0 0 0 

1265.5 Тири 0 0 0 0 0 0 

1265.9 Зали спортивні інші 0 0 0 0 0 0 

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

1271.1 Будівлі для тваринництва5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.2 Будівлі для птахівництва5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства 

та виноробства5 

 0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.6 Будівлі тепличного господарства5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.7 Будівлі рибного господарства5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та 

звірівництва5 

 0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.9 Будівлі сільськогосподарського 

призначення інші5 

 0,4 0 0  0,2 0 0 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, 

синагоги тощо5 

0 0 0 0 0 0 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0 0 0 0 0 0 

1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0 0 0 0 0 0 

1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0 0 0 0 0 0 

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні 

місця, що охороняються державою5 

0 0 0 0 0 0 

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні 

будівлі, статуї5 

0 0 0 0 0 0 

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1 Казарми Збройних Сил5 0 0 0 0 0 0 

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0 0 0 0 0 0 

1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та 

слідчих ізоляторів5 

0 0 0 0 0 0 

1274.4 Будівлі лазень та пралень 0 0 0 0 0 0 

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

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

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

урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або 

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

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

 

     

Секретар міської ради             А. ПЛЮЩ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 08.07.2021 року № 8-7/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про земельний податок на території  

Корюківської міської територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка  

2021 рік 



1. Платників плати за землю визначено статтею 269 Податкового кодексу 

України.  

2. Об’єкт оподаткування визначено статтею 270 Податкового кодексу 

України.  

3. Базу оподаткування визначено статтею 271 Податкового кодексу 

України.  

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

Положення.  

5. Пільги зі сплати земельного податку:  

5.1. Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового 

кодексу України;  

5.2. Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 

Податкового кодексу України;  

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

пункту 1 статті 284 Податкового кодексу України, визначається рішенням 

міської ради;  

5.4. Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню 

земельним податком, визначено статтею 283 Податкового кодексу України;  

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

статті 284 Податкового кодексу України. 

6. Порядок обчислення земельного податку визначено статтею 286 

Податкового кодексу України.  

7. Податковий період для плати за землю визначено статтею 285 

Податкового кодексу України.  

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

Податкового кодексу України.  

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

пунктами 2-4 статті 286 Податкового кодексу України. 10. Ставки земельного 

податку визначено у додатку 1 до Положення про земельний податок у межах 

визначених статтями 274, 277. 

 

 

Секретар міської ради             А.ПЛЮЩ 

 



Додаток №1 

до Положення про земельний  

податок на території Корюківської  

міської територіальної громади 

 

СТАВКИ 

земельного податку 

 
Ставка податку встановлюється у розмірі 7% від їх нормативної грошової оцінки за 

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

(крім державної та комунальної власності).  

 

Код 

області 

25 

Код 

району 

9 

Код згідно з 

КОАТУУ 

7422410100 

Корюківська міська рада 

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 

межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не 

проведено 

код2 найменування2 для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва4 

1 1 5 5 

01.02 Для ведення фермерського 

господарства4 

1 1 5 5 

01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства4 

0 1 0 5 

01.04 Для ведення підсобного сільського 

господарства4 

0 1 0 5 

01.05 Для індивідуального садівництва4 0 1 0 5 

01.06 Для колективного садівництва4 0 0 0 0 

01.07 Для городництва4 0 1 0 5 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 1 1 0 5 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0 0 0 0 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства 

0 0 0 0 

01.11 Для надання послуг у сільському 

господарстві 

1 1 5 5 

01.12 Для розміщення інфраструктури 

оптових ринків 

сільськогосподарської продукції 

1 1 5 5 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення 

1 1 5 5 



01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

0 0 0 0 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка)4 

 1 0,03 0 0 

02.02 Для колективного житлового 

будівництва4 

0 0 0 0 

02.03 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

0,03  0,03  0 0 

02.04 Для будівництва і обслуговування 

будівель тимчасового проживання 

0 0 0 0 

02.05 Для будівництва індивідуальних 

гаражів 

0 0,03  0 0 

02.06 Для колективного гаражного 

будівництва 

0 0 0 0 

02.07 Для іншої житлової забудови 0 0 0 0 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

0 0 0 0 

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування4 

1  0 0 0 

03.02 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти4 

1  0 0 0 

03.03 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги4 

1  0 0 0 

03.04 Для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних 

організацій4 

1 0 0 0 

03.05 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування4 

1  0 0 0 

03.06 Для будівництва та обслуговування 

будівель екстериторіальних 

організацій та органів4 

0 0 0 0 

03.07 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

 2 2  0 0 

03.08 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів туристичної інфраструктури 

та закладів громадського харчування 

0 0 0 0 

03.09 Для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових 

установ 

2  0 0 0 

03.10 Для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури 

 2 2  0 0 



03.11 Для будівництва та обслуговування 

будівель і споруд закладів науки 

0 0 0 0 

03.12 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального 

обслуговування 

1 0 0 0 

03.13 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового 

обслуговування 

 2 0 0 0 

03.14 Для розміщення та постійної 

діяльності органів ДСНС4 

1  0 0 0 

03.15 Для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської 

забудови 

 1 0 0 0 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

0 0 0 0 

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01 Для збереження та використання 

біосферних заповідників 

0 0 0 0 

04.02 Для збереження та використання 

природних заповідників4 

0 0 0 0 

04.03 Для збереження та використання 

національних природних парків4 

0 0 0 0 

04.04 Для збереження та використання 

ботанічних садів4 

0 0 0 0 

04.05 Для збереження та використання 

зоологічних парків 

0 0 0 0 

04.06 Для збереження та використання 

дендрологічних парків 

0 0 0 0 

04.07 Для збереження та використання 

парків - пам’яток садово-паркового 

мистецтва 

0 0 0 0 

04.08 Для збереження та використання 

заказників 

0 0 5 5 

04.09 Для збереження та використання 

заповідних урочищ 

0 0 5 5 

04.10 Для збереження та використання 

пам’яток природи 

0 0 0 0 

04.11 Для збереження та використання 

регіональних ландшафтних парків 

0 0 0 0 

05 Землі іншого природоохоронного призначення 

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

які використовуються або можуть використовуватися 

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 

санаторно-оздоровчих закладів4 

0 0 0 0 

06.02 Для розробки родовищ природних 

лікувальних ресурсів 

0 0 0 0 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 0 0 0 0 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та 

для збереження та використання 

0 0 0 0 



земель природно-заповідного фонду 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення4 

1  0 5  0 

07.02 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту4 

 1 0 5 0 

07.03 Для індивідуального дачного 

будівництва 

0 0,03  0 5  

07.04 Для колективного дачного 

будівництва 

0 0 0 0 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

0 0 0 0 

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 

культурної спадщини 

0 0 0 0 

08.02 Для розміщення та обслуговування 

музейних закладів 

0 0 0 0 

08.03 Для іншого історико-культурного 

призначення 

0 0 0 0 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

0 0 0 0 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг 

 0,1 0  0,1 0 

09.02 Для іншого лісогосподарського 

призначення 

 0,1 0  0,1 0 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

0 0 0 0 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об’єктами 

0 0 0 0 

10.02 Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними смугами 

0 0 0 0 

10.03 Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення 

0 0 0 0 

10.04 Для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і 

каналами 

1 0 5 0 

10.05 Для догляду за береговими смугами 

водних шляхів 

0 0 0 0 

10.06 Для сінокосіння 1   1 5  5  

10.07 Для рибогосподарських потреб 1  0  5 0 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей 

0 0 0 0 

10.09 Для проведення науково-дослідних 

робіт 

0 0 0 0 



10.10 Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд 

0 0 0 0 

10.11 Для будівництва та експлуатації 

санаторіїв та інших лікувально-

оздоровчих закладів у межах 

прибережних захисних смуг морів, 

морських заток і лиманів 

0 0 0 0 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

0 0 0 0 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, 

що пов’язані з користуванням 

надрами 

1,5  1,5  5  5  

11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості 

1,5  1,5  5 5  

11.03 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств 

 1,5  1,5 5   5 

11.04 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари 

та гарячої води, збирання, очищення 

та розподілення води) 

1,5   1,5 5   5 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

0 0 0 0 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 

транспорту 

2 0 5 0 

12.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд морського 

транспорту 

0 0 0 0 

12.03 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд річкового 

транспорту 

0 0 0 0 

12.04 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього 

господарства4 

1,5 0  5 0 

12.05 Для розміщення та експлуатації 0 0 0 0 



будівель і споруд авіаційного 

транспорту 

12.06 Для розміщення та експлуатації 

об’єктів трубопровідного транспорту 

1,5 0 5 0 

12.07 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд міського 

електротранспорту 

0 0 0 0 

12.08 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних 

операцій 

 1,5  1,5  5 5  

12.09 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд іншого наземного 

транспорту 

1,5  1,5   5 5  

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

0 0 0 0 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій 

1,5 0 5  0 

13.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд об’єктів 

поштового зв’язку 

3 0 5  0 

13.03 Для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв’язку 

1,5 0 5  0 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 

13.05 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 0 0 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій 

1,5  0 5  0 

14.02 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії 

1,5  0 5  0 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

0 0 0 0 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил4 

0 0 0 0 

15.02 Для розміщення та постійної 

діяльності військових частин 

(підрозділів) Національної гвардії4 

0 0 0 0 

15.03 Для розміщення та постійної 

діяльності Держприкордонслужби4 

0 0 0 0 

15.04 Для розміщення та постійної 0 0 0 0 



діяльності СБУ4 

15.05 Для розміщення та постійної 

діяльності Держспецтрансслужби4 

0 0 0 0 

15.06 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби зовнішньої 

розвідки4 

0 0 0 0 

15.07 Для розміщення та постійної 

діяльності інших, утворених 

відповідно до законів, військових 

формувань4 

0 0 0 0 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

0 0 0 0 

15.09 Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать 

до сфери управління МВС 

0 0 0 0 

15.10 Для розміщення та постійної 

діяльності Національної поліції 

України, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, 

що належать до сфери управління 

Національної поліції 

0 0 0 0 

16 Землі запасу 1 1 5 5 

17 Землі резервного фонду 1 1 5 5 

18 Землі загального користування4 1 1 5 5 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

0 0  5 5  

 
__________ 

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

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

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

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

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

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

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

кодексу України. 
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м. Корюківка 

2021 рік 



1. Загальні положення 

 

1.1. Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі 

пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та 

звітності» розділу ХІV Податкового кодексу України (далі - Кодекс). 

 

2. Платники податку 

 

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

юридичні особи, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності,  і які, при цьому, у порядку, визначеному статтями 298-299 

Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування 

доходів та отримали витяг з реєстру платників єдиного податку. 

2.2. Платники єдиного податку поділяються на такі групи: 

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

працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 

торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з 

надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом 

календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

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

діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного 

податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у 

сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року 

відповідають сукупності таких критеріїв: 

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 

перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

- обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

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

надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання 

нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють 

діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи 

платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для 

такої групи; 

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

найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-

якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг 

доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va375202-05


4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники:  

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

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків; 

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

фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України 

«Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності таких вимог: 

- здійснюють виключно вирощування, відгодовування 

сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої 

власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж; 

- провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем 

податкової адреси; 

- не використовують працю найманих осіб; 

- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени 

її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України; 

- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у 

власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не 

менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів. 

2.2.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у 

трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не 

враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з 

вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову 

службу під час мобілізації, на особливий період. 

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується 

визначення, встановлене Податковим кодексом України. 

2.2.2. У селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) з 

племінної справи у тваринництві до продукції власного виробництва 

сільськогосподарського товаровиробника також належать племінні (генетичні) 

ресурси, придбані в інших селекційних центрах, на підприємствах (в 

об’єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані вітчизняним 

підприємствам для осіменіння маточного поголів’я тварин. 

2.2.3. Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом 

злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними 

нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки 

сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 

відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на: 

- усіх осіб окремо, які зливаються; 

- кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу; 

- особу, утворену шляхом перетворення. 

Якщо сільськогосподарський товаровиробник реорганізується шляхом 

приєднання згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то 

норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, 

яка дорівнює 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється 

на усіх учасників такої реорганізації. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


2.2.4. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття 

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

сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній 

податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх 

утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

2.2.5. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом 

перетворення платника податку, можуть бути платниками податку в рік 

перетворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, 

отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 

відсотків. 

2.2.6. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу 

або виділення, можуть бути платниками податку з наступного року, якщо 

частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній 

податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

2.2.7. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники - юридичні 

особи можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка 

сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній 

податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків, а фізичні особи 

- підприємці - у рік державної реєстрації. 

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

2.3.1. Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - 

підприємці), які здійснюють: 

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

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

2) обмін іноземної валюти; 

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

роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та 

діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових 

вин); 

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім 

виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів 

з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних 

копалин місцевого значення; 

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

страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом 

України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та 

аджастерами, визначеними розділом III Кодексу; 

7) діяльність з управління підприємствами; 

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та 

зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 



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

організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами 

колекціонування або антикваріату; 

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; 

2.3.2. Фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування 

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

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

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

частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові 

приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких 

перевищує 900 квадратних метрів; 

2.3.4. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, 

лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи 

накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші 

фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; 

2.3.5. Суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність 

часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, 

дорівнює або перевищує 25 відсотків; 

2.3.6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи 

юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; 

2.3.7. Фізичні та юридичні особи - нерезиденти; 

2.3.8. Суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про 

реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім 

безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної 

сили (форс-мажорних обставин). 

2.4. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи: 

2.4.1. Суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, 

отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва 

та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин 

(за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать 

сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в 

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

виробів і хутра (крім хутрової сировини); 

2.4.2. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва 

підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 

2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для 

підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали 

для виробництва готової продукції, а також для електричної енергії, виробленої 

енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установами та/або 

відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не 

перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

такого суб’єкта господарювання. 

2.4.3. Суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) 

року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який 

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



3. Ставки та порядок обчислення податку 

 

3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються 

у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб,, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) 

року (далі у цій главі – прожитковий мінімум), та третьої групи - у відсотках до 

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

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового звітного) року; для третьої групи – у відсотках до доходу 

(відсоткові ставки). 

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою 

для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, 

залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний 

місяць: 

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

прожиткового мінімуму; 

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

мінімальної заробітної плати. 

3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи 

встановлюється Кодексом. 

3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного 

податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 

відсотків: 

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

пункту 291.4 статті 291 Кодексу; 

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

реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 

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

ніж зазначений у цій главі; 

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

права застосовувати спрощену систему оподаткування; 

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

провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 

статті 291 Кодексу відповідно. 

3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні 

особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 

цієї статті: 

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

291.4 статті 291 Кодексу; 

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

ніж зазначений у цій главі; 

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

права застосовувати спрощену систему оподаткування. 

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

кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір 



ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської 

діяльності. 

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

господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або 

міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із 

законом та перспективним планом формування таких громад застосовується 

максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для 

відповідної групи таких платників єдиного податку. 

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

урахуванням таких особливостей: 

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

перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 

291 Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на 

застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного 

податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування 

спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку 

єдиного податку у розмірі 15 відсотків. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним 

кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 

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

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

статті 291 Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою 

переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників 

єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної 

системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку 

єдиного податку у розмірі 15 відсотків. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним 

кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 

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

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

таких платників у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, до суми перевищення 

застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані 

у порядку, встановленому цією главою перейти на сплату інших податків і 

зборів, встановлених Кодексом. 

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які 

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

таких платників у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, до суми перевищення 

застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених 

пунктом 3.3 цієї статті, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією 

главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним 

кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 



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

відсотки, може бути обрана: 

а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на 

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

спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на 

спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до 

початку наступного календарного кварталу; 

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

податку в розмірі 15 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку 

шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 

календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде 

застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку 

платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V 

Кодексу; 

в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку 

на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування 

або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником 

податку на додану вартість відповідно до розділу V  Кодексу і подання заяви 

щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників 

єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного 

календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на 

додану вартість; 

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

порядку, встановленому розділом V Кодексу, платники єдиного податку 

зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотків 

(для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від 

застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо 

зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи 

оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного 

календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником 

податку на додану вартість. 

3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок 

податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного 

фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у 

відсотках бази оподаткування): 

3.9.1. Для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також 

сільськогосподарських угідь, що перебувають умовах закритого грунту – 0,95; 

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

поліських територіях - 0,57; 

3.9.3. Для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, 

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

3.9.4. Для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях - 0,19; 

3.9.5. Для земель водного фонду - 2,43; 



3.9.6. Для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах 

закритого грунту – 6,33. 

 

4. Податковий (звітний) період 

 

4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 

першої, другої та четвертої груп є календарний рік. 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої 

групи є календарний квартал. 

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

місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним 

днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. 

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених 

сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 

31 грудня того ж року. 

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських 

товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного 

припинення. 

4.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного 

податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом, перший 

податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за 

наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано 

платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем 

останнього місяця такого періоду. 

4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - 

підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, 

подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки 

єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший 

податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за 

місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку. 

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів 

господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня 

державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи 

оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, 

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

якому відбулася державна реєстрація. 

4.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті 

реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має 

непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої 

реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого 

числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено 

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

спрощеної системи оподаткування. 

4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної 

реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - 



підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) 

періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом 

отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної 

реєстрації такого припинення. 

4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім 

податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому 

подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси. 

 

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

 

5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний 

податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) 

поточного місяця. 

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку 

авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не 

більш як до кінця поточного звітного року. 

У разі якщо міська рада приймає рішення щодо зміни раніше 

встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими 

ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 

12 Кодексу. 

5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку 

першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви 

такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного 

податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну 

тимчасової втрати працездатності. 

5.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок 

протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової 

декларації за податковий (звітний) квартал. 

5.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп 

здійснюється за місцем податкової адреси. 

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

використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного 

податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також 

за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, 

якщо вона триває 30 і більше календарних днів. 

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

5.1 і пункту 5.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх 

платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. 

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають 

поверненню платнику в порядку, встановленому Кодексом. 

5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, 

сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання 

податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 

5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження 

господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 



нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 

місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на 

підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення 

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. 

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням 

контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 

нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 

місяця, в якому проведено анулювання реєстрації. 

5.9. Платники єдиного податку четвертої групи: 

5.9.1. Самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і 

не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому 

органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування 

земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, 

встановленою у порядку, передбаченому статтею 46  Кодексу; 

5.9.2. Сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, 

що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у 

таких розмірах: 

 у I кварталі - 10 відсотків;  

 у II кварталі - 10 відсотків;  

 у III кварталі - 50 відсотків; 

 у IV кварталі - 30 відсотків; 

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

систему оподаткування та ставку єдиного податку, встановлену для четвертої 

групи, або перейшли на застосування ставки єдиного податку, встановленої для 

четвертої групи, та юридичні особи, реорганізовані шляхом приєднання або 

утворені протягом року шляхом злиття або перетворення у звітному 

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

ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в 

якому відбулося таке обрання/перехід, в якому відбулося утворення 

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

підпунктом 5.9.2 цього пункту; 

5.9.4. Особи, що припиняються шляхом злиття, приєднання, 

перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у 

період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм 

місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену 

податкову декларацію; 

5.9.5. Зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду 

змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у 

зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування: 

- уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з 

дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) 

року; 

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

періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та 



місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією 

про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних 

ділянок та їх нормативну грошову оцінку; 

5.9.6. У разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного 

фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу 

земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна 

ділянка не враховується; 

5.9.7. У разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель 

водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану 

площу земельних ділянок у своїй декларації; 

5.9.8. Перераховують в установлений строк загальну суму коштів на 

відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної 

ділянки. 

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 
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2021 рік 



Положення про порядок справляння транспортного податку на території 

Корюківської міської територіальної громади (далі – Положення) розроблено 

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

юридичними та фізичними особами на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади. 
 

1. Платники податку 

 

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

тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1. 

пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування. 

 

2. Об’єкт оподаткування 

 

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

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

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року.  

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та  реалізує державну політику економічного, 

соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом 

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

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

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному                   

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

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

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

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

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

пального. 

 

3. База оподаткування 
 

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

оподаткування відповідно до підпункту 2.1. пункту 2 цього Положення. 

 

4. Ставка податку 

 

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

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

оподаткування відповідно до підпункту 2.1. пункту 2 цього Положення. 
 



5. Податковий період 

 

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

 

6. Порядок обчислення суми податку 

 

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

осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника 

податку. 

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

податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику 

податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року 

базового податкового (звітного) періоду (року). 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок 

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

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

повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про 

перехід права власності. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-

рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють 

контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що 

перебувають у власності таких нерезидентів. 

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

контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, 

необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними 

особами. 

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

десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати 

контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння 

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

оподаткування станом на перше число відповідного місяця. 

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

політику. 

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму 

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

контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію 

за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового 

кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 

юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення 

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

якому виникло право власності на такий об’єкт. 

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

власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім 
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власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він 

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

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

об’єкт. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 

власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

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

сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, 

починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 

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

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

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

п’яти років. 

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим 

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

об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль 

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

незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт 

підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про 

вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.  

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному 

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

якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, 

прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний  надати 

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

моменту отримання. 

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим 

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

об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – 

платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення 

відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча 

декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 

календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення 

ухвали суду. 

6.10. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з 

письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для 

проведення звірки даних щодо: 

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

б) розміру ставки податку; 

в) нарахованої суми податку.  

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 

даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних 



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

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

контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить 

перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове 

повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення 

вважається скасованим (відкликаним).  

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, 

звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем  

реєстрації об’єктів оподаткування. 

 

7. Порядок сплати податку 
 

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

зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу 

України. 

 

8. Строки сплати податку 

 

8.1. Транспортний податок сплачується: 

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

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

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

податковій декларації. 

 

 

Секретар міської ради             А.ПЛЮЩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 08.07.2021 року № 8-7/VIII   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про туристичний збір на території  

Корюківської міської територіальної громади  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Корюківка 

2021 рік 



1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про туристичний збір на території Корюківської міської 

територіальної громади (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 

Податкового кодексу України (далі – Кодекс), Бюджетного кодексу України, 

ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № та визначає 

порядок справляння туристичного збору на території населених пунктів 

Корюківської міської ради. 

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

фізичними особами на території Корюківської міської ради. 

 

2. Платники збору 

 

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

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальних 

одиниць, на території яких діє рішення  міської ради про встановлення 

туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання 

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

саме: 

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

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

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

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

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

використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

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

населених пунктах Корюківської міської ради; 

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

14 Кодексу, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях 

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

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

на праві користування за договором найму; 

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

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

супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

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

оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-

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

практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я; 

е) діти віком до 18 років; 



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

курортні заклади; 

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

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

тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання 

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

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

договором найму. 

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

ведеться податковими агентами туристичного збору окремо за кожною 

категорією. 

 

3. Ставка збору 

 

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

тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених 

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

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

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

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

 

4. База справляння збору 

 

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 

пункту 268.5 статті 268 Кодексу. 

 

5. Податкові агенти 
 

5.1. Податковими агентами туристичного збору є: 

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

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

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

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

статті 268 Кодексу; 

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих 

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

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

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

договором найму; 

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

на умовах договору, укладеного з міською радою. 

 

 

 



6. Порядок сплати збору 

 

6.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 

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

на підставі рішення міської ради. 

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

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

такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як 

податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби 

за місцезнаходженням підрозділу. 

6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу. 

 

 

Секретар міської ради                                                                    А. ПЛЮЩ 
 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 08.07.2021 року № 8-7/VIII 

 

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 комунальної та/або державної форми валсності 

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              А.ПЛЮЩ 

 

 

 

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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 9-7/VIII   

 

Про внесення змін до переліку  

підприємств, установ, організацій, що  

надають соціально важливі послуги населенню 

Корюківської міської територіальної громади  

 

 

Розглянувши звернення КНП «Чернігівська обласний центр крові» від 

18.05.2021 року № 01-06/225, у відповідності до ст. 18 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», враховуючи рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до додаткового переліку підприємств, установ, 

організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Корюківської 

міської територіальної громади, затвердженого рішенням сорокової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 серпня 2020 року               

№ 7-40/VIІ «Про затвердження додаткового переліку підприємств, установ, 

організацій, що надають соціально важливі послуги», доповнивши його 

наступними підприємствами, установами і організаціями: 

 

№ Назва юридичної особи 

20 Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласний центр 

крові» Чернігівської обласної ради  

 

 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 



   
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання)  

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 10-7/VIII   

 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 

 

З метою впорядкування обліку майна міської комунальної власності, 

розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» від 25.05.2021 

року № 01-46/51, Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради від 02.06.2021 року № 10-04/379 та від 24.06.2021 року                     

№ 01-11/340, Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» від 05.07.2021 року № 89, КП 

«Благоустрій» від 27.05.2021 року № 146, від 16.06.2021 року № 175, КП 

«Корюківкаводоканал» від 04.06.2021 року № 111, КП «Убідьське» від 

15.06.2021 року № 59, Корюківської ЖЕК 05.07.2021 № 155, «Трудового 

архіву» від 24.06.2021 № 46/07-02, КНП «Корюківський центр сімейної 

медицини» від 30.06.2021 року № 03-05/265, враховуючи рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс 

Корюківського дошкільного навчального закладу №1 «Дельфін» художньо-

естетичного напрямку Корюківської міської ради матеріальні цінності в 

кількості 80 одиниць, загальною вартістю 13 050,00 грн. (тринадцять тисяч 

п’ятдесят гривень, 00 копійок), згідно додатку 1 до рішення.  

 

2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради матеріальні 

цінності в кількості 89 одиниць, загальною вартістю 83 503,40 грн. (вісімдесят 

три тисячі п’ятсот три гривні 40 копійок), згідно додатку 2 до рішення.  



3. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та закріпити 

на праві оперативного управління «Трудовому архіву» Корюківської міської 

ради приміщення площею 115,35 кв.м. на першому поверсі нежитлової будівлі 

по вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, первісною балансовою вартістю 139 596,55 

грн. (сто тридцять дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто шість гривень, 55 копійок).  

 

4. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

матеріальні цінності в кількості 12 одиниць на загальну суму 26 560,00 грн 

(двадцять шість тисяч п’ятсот шістдесят гривень 00 копійок), згідно додатку 3 

до рішення. 

 

5. Передати з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської ради 

котел твердопаливний, первісною балансовою вартістю 2 880,09 грн. (дві тисячі 

вісімсот вісімдесят гривень, 09 копійок), інвентарний номер 10450056. 

 

6. Передати з балансу Корюківського дошкільного навчального закладу 

№ 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 

на баланс Корюківської житлово – експлуатаційної контори Корюківської 

міської ради руберойд в кількості 90 рулонів, вагою по 2980 кг, на загальну 

суму 4 863,18 грн. (чотири тисячі вісімсот шістдесят три гривні, 18 копійок). 

 

7. Припинити право оперативного управління та передати з балансу 

«Трудового архіву» Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської 

ради частину нежитлової будівлі загальною площею 79,64 кв.м., за адресою: 

вул. Костюк Г., буд. 20а, м.Корюківка, балансовою (первісною) вартістю 

89 198,16 (вісімдесят дев’ять тисяч сто дев’яносто вісім гривень 16 копійок). 

 

8. Припинити право господарського відання, вилучити зі статутного 

капіталу та передати з балансу Комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської ради об’єкти 

нерухомості, транспортні засоби та інші матеріальні цінності в кількості 25  

одиниць на загальну суму 281 309,41 грн. (двісті вісімдесят одна тисяча триста 

дев’ять гривень 41 копійка), згідно додатку 4 до рішення. 

 

9. Вилучити зі статутного капіталу та передати з балансу комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради на баланс Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори Корюківської міської ради стояк СВ 95-2, 

2020 року випуску, первісною балансовою вартістю 2 865,00 (дві тисячі 

вісімсот шістдесят п’ять гривень 00 копійок).  

 

10. Передати з балансу Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на баланс Комунальному 



підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради пісчано-сольову суміш 

(10%), в кількості 10 тон на загальну суму 4 200,00 грн (чотири тисячі двісті 

гривень 00 копійок) та сіль кам’яна для промислового перероблення в кількості 

18 тон на загальну суму 29 790,00 (двадцять дев’ять тисяч сімсот дев’яносто 

гривень 00 копійок).  

 

11. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

міської ради (Кожема О.М.), Корюківському дошкільному навчальному закладу 

№ 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради 

(Рябченко В.О.), Корюківському дошкільному навчальному закладу № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 

(Мостович К.В.), Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради (Наумчик І.В.), КНП «Корюківський центр сімейної медицини» 

(Лещенко С.В.), «Трудовий архів» (Іваненко Т.В.), КП «Благоустрій» (Селюк 

А.М.), КП «Убідьське» (Малюк Л.М.), КП «Корюківкаводоканал» (Бабич В.С.), 

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

вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

12. КП «Убідьське» (Малюк Л.М.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.), 

внести зміни до Статуту підприємства, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

 

13. Враховуючи зміну юридичної адреси, внести відповідні зміни до 

положення про «Трудовий архів» Корюківської міської ради та затвердити його 

в новій редакції, що додається. 

13.1. «Трудовому архіву» (Іваненко Т.В.) здійснити державну реєстрацію 

змін до установчих документів організації відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

 

14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 

 



Додаток 1  
до рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради восьмого  

скликання від 08.07.2021 року  

№ 10-7/VIІІ «Про передачу майна  

міської комунальної власності»                                                                                                                    

 

 

Перелік 

матеріальних цінностей, що передається з балансу Корюківської міської ради 

на баланс Корюківського дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін»  

художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради 

 

№ 

з/п 

Найменування Інвентарний 

номер/ 

Кількість, 

штук 

Первісна 

балансова 

вартість, 

грн 

Сума 

нарахованого 

зносу, грн  

1 Ліжка дитячі з матрацом 111360081 20 6 000,00 3 000,00 

2 Покривало 111420003 20 790,00 395,00 

3 Комплект постільної 

білизни 

111420010 20 1 300,00 650,00 

4 Комплект постільної 

білизни 

111420011 20 4 960,00 2 480,00 

 Разом:  80 13 050,00 6 525,00 

 

 

Секретар міської ради                                                                          А.ПЛЮЩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  
до рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради восьмого  

скликання від 08.07.2021 року  

№ 10-7/VIІІ «Про передачу майна  

міської комунальної власності»                                                                                                                    

 

 

Перелік 

матеріальних цінностей, що передається з балансу Корюківської міської ради 

на баланс Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

 
№ 

з/п 

Найменування Інвентарний 

номер/ 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

 

Первісна 

балансова 

вартість, 

грн 

1 Дитячий майданчик 101480012 штук 1 66 660,00 

2 Пральна машина 101480001 штук 1 2 682,00 

3 Плита електрична 101480004 штук 1 1 788,00 

4 Стільці офісні 111360021 штук 4 268,00 

5 Огорожа дитячого майданчика, 72 

м.п.  

111360089 штук 1 954,40 

6 Мийка 111360071 штук 1 74,00 

7 Люк каналізаційний 111360072 штук 1 470,00 

8 Бойлер 111360073 штук 2 1314,00 

9 Раковина дитяча 111360074 штук 4 340,00 

10 Бочок зливний 111360075 штук 2 82,00 

11 Унітаз дитячий 111360076 штук  2 190,00 

12 Шафа ДСП 111360079 штук 7 4 200,00 

13 Табурет ДСП 111360080 штук 15 600,00 

14 Витяжка 111360082 штук 1 128,00 

15 Решітка  111360083 штук 1 53,00 

16 Дитячі каруселі-гойдалки 111360087 штук 5 2 100,00 

17 Ковдра дитяча 111420001 штук 20 900,00 

18 Подушка дитяча 111420002 штук 20 700,00 

 Разом:   89 83 503,40 

 

 

Секретар міської ради                                                                           А.ПЛЮЩ 

 

 

 

 



Додаток 3  
до рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради восьмого  

скликання від 08.07.2021 року  

№ 10-7/VIІІ «Про передачу майна  

міської комунальної власності»                                                                                                                    

 

 

Перелік 

матеріальних цінностей, що передається з балансу Корюківської міської ради 

на баланс Комунального підприємства «Благоустрій»  

Корюківської міської ради 

 
№ 

з/п 

Найменування Кількість, 

штук 

Вартість, грн Сума, грн  

1 Підставка під квітник «Еталон» 1 12 500,00 12 500,00 

2 Підставка під квітник «Колона» 2 1 850,00 3 700,00 

3 Вазон квітковий 750 мм 2 1 750,00 3 500,00 

4 Вазон квітковий 600 мм 7 980,00 6 860,00 

 Разом: 12 - 26 560,00 

 

 

Секретар міської ради                                                                       А.ПЛЮЩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4  
до рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради восьмого  

скликання від 08.07.2021 року  

№ 10-7/VIІІ «Про передачу майна  

міської комунальної власності»                                                                                                                    

 

Перелік 

об’єкти нерухомості, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, 

що передається з балансу, статутного капіталу, господарського відання 

Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради  

на баланс Корюківської міської ради 

 
№ 

з/п 

Найменування Рік випуску 

(введення в 

експлуатацію) 

Інвентарний 

номер/ 

Кількість, 

штук 

Вартість, 

грн 

1 Точок складу №1 1985 101310018 1 32542,14 

2 Зерносклад №1 1985 101310019 1 43430,33 

3 Млин 1989 101310020 1 3259,35 

4 Навіс для сільськогосподарської 

техніки 

2005 101310021 1 4020,00 

5 Токарка-майстерня 1989 101310022 1 1000,00 

6 Зерновий комбайн «Енісей» 1200 1995 101420007 1 44817,62 

7 Трактор ЮМЗ-6 2001 101420025 1 17675,00 

8 Трактор МТЗ-80 1994 101420001 1 18624,07 

9 Гноєрозкидач 1994 101420009 1 1965,00 

10 Плуг ПН 2-35 1996 101420002 1 952,00 

11 Плуг ПН 3-35 1998 101420003 1 1880,00 

12 Сіялка СЗ-3,6 А 1996 101420004 1 4530,36 

13 Причеп 2ПТС-4 1991 101420013 1 3013,54 

14 Ваги для ВРХ   1985 101420028 1 800,00 

15 Станок токарний «Монарх» 1994 101420030 1 600,00 

16 Заточний станок 9-22М 1994 101420031 1 600,00 

17 Станок обрізний 1995 101420032 1 600,00 

18 Станок вертикальний 1993 101420033 1 500,00 

19 Циркулярка 1993 101420034 1 500,00 

20 БДН 2,4 + каток 2019 101420001 1 23750,00 

21 Граблі - ворушилки 2019 101420002 1 10000,00 

22 Культиватор міжрядковий 54 

секцій 

2019 101420003 1 11000,00 

23 Саджалка 2-х рядна 2019 101420004 1 13500,00 

24 Косарка роторна 2019 101420005 1 24750,00 

25 Лопата снігоприбиральна (до 

ЮМЗ) 

2019 101420006 1 17000,00 

 Разом:   25 281 309,41 

 

Секретар міської ради                                                                            А.ПЛЮЩ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення сьомої сесії Корюківської    

міської ради восьмого скликання 

від 08 липня 2021 року № 10-7/VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про  

«Трудовий архів» Корюківської міської ради 
(нова редакція) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 



І. Загальні положення 

 

1.1. «Трудовий архів» Корюківської міської ради (далі - Трудовий архів) 

(організаційно-правова форма - комунальна організація (установа, заклад) є 

місцевою архівною установою, яка створена для централізованого тимчасового 

зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування 

службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - 

підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного 

архівного фонду (далі - архівні документи). 

1.1.1. Підприємство прийняте в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади на підставі рішення Корюківської 

районної ради від 04.09.2020 року № 16-31/VII «Про передачу об’єктів спільної 

власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району в 

міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» та 

рішення сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

06.10.2020 року № 6-41/VII «Про прийняття майна та юридичних осіб у міську 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади». 

1.2. Архівні документи передаються до Трудового архіву у разі 

припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, а також у 

випадках, визначених законодавством. 

1.3. Трудовий архів створюється за рішенням відповідного органу 

місцевого самоврядування і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, 

коштів, отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних 

документів, та коштів з інших надходжень, не заборонених законом. 

1.4. Власником Трудового архіву є Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради, яка здійснює правомочності щодо 

володіння, користування та розпорядження майном від імені та в інтересах 

громади. Трудовий архів належить до міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади. 

1.5. У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією України і 

Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

іншими нормативно-правовими актами, рішеннями і розпорядженнями органів 

місцевого самоврядування та положенням. 

1.6. Трудовий архів є самостійною юридичною особою, користується 

майном, що є комунальною власністю Корюківської міської територіальної 

громади має власні рахунки в установах банків, печатку, штампи, офіційні 

бланки зі своїм найменуванням.  

1.7. Повне найменування юридичної особи: «Трудовий архів» 

Корюківської міської ради. 

1.7.1. Скорочене найменування юридичної особи: «Трудовий архів». 

1.8. Юридична адреса: 15300, м. Корюківка вул. Вокзальна, 8А. 

 

ІІ. Принципи діяльності, завдання та права 

 

2.1. Основними завданнями Трудового архіву є: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


1) забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних 

документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться; 

2) додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні 

установи. 

2.2. Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань: 

1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) 

в упорядкованому стані за описами справ; 

2) здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку 

зберігання відповідно до законодавства; 

3) здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), 

у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших 

документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки 

зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися; 

4) веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому 

числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних; 

5) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою 

- підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають 

подальшому зберіганню в Трудовому архіві; 

6) проводить експертизу цінності архівних документів, строки зберігання 

яких закінчилися, що зберігаються в Трудовому архіві, подає акти про 

вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду; 

7) створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів; 

8) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних 

технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового 

апарату до документів, що зберігаються у Трудовому архіві; 

9) організовує користування документами у службових, соціально-

правових, наукових та інших цілях; 

10) інформує громадян, органи державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст 

документів Трудового архіву; 

11) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів 

ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує 

про це заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян; 

12) видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і 

юридичних осіб; 

13) забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що 

обробляються в його інформаційних системах; 

14) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ; 

15) забезпечує відповідно до умов, визначених Державною архівною 

службою України, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців,  які здійснювали свою діяльність 

(були зареєстровані) на цій території. 

2.3. Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається 

право: 



1) одержувати від ліквідаторів відомості про кількість, склад і стан 

упорядкування документів для визначення вартості послуг, що здійснює 

Трудовий архів, відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому 

порядку, та інші необхідні відомості для роботи; 

2) надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з 

питань, що входять до компетенції Трудового архіву; 

3) укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними 

особами - підприємцями, що не суперечать чинному законодавству, а також 

цьому  положенню; 

4) розробляти та застосовувати договірні ціни на роботи і послуги, 

визначені чинним законодавством; 

5) приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних 

осіб; 

6) брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них 

документів, поданих Трудовим архівом; 

7) брати участь у нарадах, які проводять міська рада, районна державна 

адміністрація, органи місцевого самоврядування, ліквідаційна комісія 

(ліквідатор), Державний архів області, архівний відділ районної державної  

адміністрації, в разі розгляду на них питань роботи з документами; 

8) одержувати або приймати в користування на договірних засадах 

матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком 

архівних фондів). 

2.4. У Трудовому архіві зберігаються: 

1) документи тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового 

складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від 

форми власності, підпорядкування та фізичних осіб - підприємців, які 

припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані) на цій території; 

2) виборча документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на 

зберігання відповідно до законодавства; 

3) документи з кадрових питань (з особового складу) тимчасового строку 

зберігання, передані на депоноване зберігання на договірних засадах діючими 

юридичними особами незалежно від форми власності, підпорядкування, що 

розташовані на відповідній території, якщо інше не передбачено чинним 

законодавством; 

4) довідковий апарат, що розкриває склад і зміст документів. 

 

ІІІ. Керівництво, фінансово-господарська діяльність та ліквідація  

 

3.1. Трудовий архів Корюківської міської ради є неприбутковою 

організацією та відповідно не є платником податку на прибуток підприємства 

відповідно до положень податкового законодавства України. 

3.2. Доходи установи, або їх частини, не підлягають розподілу серед її 

працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 

внеску). 



3.3. Доходи (прибутки) установи використовуються виключно для 

фінансування видатків на її утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених цим положенням. 

3.4. Управління Підприємством здійснюється Власником або 

уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради та 

директором Трудового архіву. Безпосереднє керівництво діяльністю Трудового 

архіву здійснює директор Трудового архіву. 

3.5. Трудовий архів на контрактній основі очолює Директор, який 

призначається на посаду та звільняється з посади Корюківським міським 

головою. Директор може бути звільнений з посади достроково на підставах, 

передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно 

до закону. 

3.6. Директор Трудового архіву: 

1) організовує діяльність Трудового архіву, персонально відповідає за 

виконання покладених на архів завдань; 

2) представляє без довіреності Трудовий архів з усіх питань, пов’язаних з 

його діяльністю; 

3) вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу 

користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні; 

4) організовує ведення прийому громадян, розгляд звернень, що належать 

до компетенції Трудового архіву; 

3.7. Також Директор має право представляти його інтереси у відносинах з 

органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, з юридичними 

особами, громадянами, подає на погодження та затвердження Власнику, або 

уповноваженому ним органу, кошторис видатків та штатний розпис установи, 

приймає та звільняє працівників комунальної установи. 

3.8. Службові обов’язки працівників визначаються посадовими 

інструкціями, що затверджуються директором за погодженням із Власником, 

або уповноваженим ним органом. 

3.9. Зміни та доповнення до Положення вносяться на підставі рішень 

Власника в порядку, встановленому законодавством. 

3.10. Трудовий архів може бути ліквідований або реорганізований за 

рішенням Власника. 

3.11. Уразі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, 

злиття, поділу, приєднання або перетворення) Власник ухвалює рішення про 

передачу майна та коштів, що залишилися після проведення  всіх необхідних 

розрахунків одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду 

або зарахування до доходу міського бюджету. 

3.12. Припинення діяльності Трудового архіву Корюківської міської ради 

вважається з дати внесення запису про це до єдиного Державного реєстру. 

 
 

Міський голова             Р.АХМЕДОВ 



                                                                                                                                         
У К Р А Ї Н А 

                                                     

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 11-7/VIII   

 

Про надання згоди на передачу майна  

у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

 

Розглянувши рішення четвертої сесії Чернігівської обласної ради 

восьмого скликання від 23.04.2021 року № 33-4/VІІІ, з метою запобігання 

поширенню на території області гострої респіратурної хвороби COVID–19, 

спричиненої коронавірусом SARS–CoV–2, протокол засідання комісії по 

вирішенню майнових питань членів бувшого КСП «Червона Зірка» від 

19.05.2021 року, рішення Сновської міської ради від 06.07.2021 року                        

№ 12-8/VIII, відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», враховуючи рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 16.06.2021 року № 266, рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати згоду на передачу із спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ та міст Чернігівської області у комунальну власність Корюківської  

міської територіальної громади майна, а саме: 

1.1. Система ультразвукова діагностична Logiq P9, в кількості 1 (один) 

комплект, вартістю 1 820 000,00 (один мільйон вісімсот двадцять тисяч гривень 

00 копійок); 

1.2. Рентгенографічна система Moviplan, в кількості 1 (один) комплект, 

вартістю 4 800 000,00 (чотири мільйони вісімсот тисяч гривень 00 копійок). 

 



2. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ та міст Чернігівської області у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади майно зазначене в пункті 1 даного рішення.  

 

3. Передати майно, зазначене в пункті 1 даного рішення, на баланс та в 

оперативне управління Комунальному некомерційному підприємству 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради. 

 

4. Надати згоду на передачу із приватної власності у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади об’єктів нерухомості, 

що знаходяться по вул. Слави, буд. 3, в с. Прибинь, Корюківського району, 

Чернігівської області, а саме: 

4.1. Приміщення бувшого дитячого садка, балансовою (первісною) 

вартістю 319 874,70 грн (триста дев’ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят чотири 

гривні 70 копійок), балансовою залишковою вартістю 50 000,00 грн (п’ятдесят 

тисяч гривень 00 копійок). 

4.2.  Погріб біля бувшого дитячого садка, балансовою (первісною) 

вартістю 1753,92 грн (одна тисяча сімсот п’ятдесят три гривні 92 копійок), 

балансовою залишковою вартістю 684,00 грн (шістсот вісімдесят чотири гривні 

00 копійок). 

 

5. Прийняти безоплатно із приватної власності у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади майно зазначене в пункті 4 

даного рішення.  

 

6. Прийняти безоплатно із комунальної власності Сновської міської 

територіальної громади та балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади та на баланс 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради лікарський засіб Дитилін 2% 5,0 у кількості 

16 (шістнадцять) ампул на загальну суму 118, 16 грн. (сто вісімнадцять гривень 

16 копійок). 

 

7. Виконавчому апарату Корюківської міської ради, КНП «Корюківська 

центральна районна лікарня», забезпечити прийняття–передачу майна 

зазначеного у даному рішенні на підставі актів приймання–передачі. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                         Р. АХМЕДОВ 

 



                                                                                                                                         
У К Р А Ї Н А 

                                                     

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року                         м. Корюківка                                    № 12-7/VIІІ 

 

Про затвердження Примірних договорів оренди 

майна комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади 

 

З метою підвищення ефективності використання майна комунальної 

власності  та приведення нормативно-правових актів міської ради у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 червня 2020 року №483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», враховуючи рекомендації постійної 

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

культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

 1. Затвердити, що додаються: 

 1.1. Примірний договір оренди єдиного майнового комплексу 

комунального підприємства, його відокремленого структурного підрозділу; 

1.2. Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого 

індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади.   

 

 2. Орендодавцям комунального майна приукладанні договорів оренди 

брати за основу примірні договори, зазначені у пункті 1 даного рішення. 

 

 3. Відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» договір оренди може відрізнятися від примірного 

договору оренди, якщо об’єкт передається в оренду з додатковими умовами.  
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 4. Виконавчому апарату Корюківської міської ради довести дане рішення 

до відома всіх орендодавців та балансоутримувачів майна комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади.  

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                          Р. АХМЕДОВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО   

рішення сьомої сесії Корюківської 

міської ради 

восьмого скликання 

від 08 липня 2021 р. № 12-7/VІІІ  

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР  

оренди єдиного майнового комплексу комунального підприємства,  

його відокремленого структурного підрозділу 

 

I. Змінювані умови договору (далі — Умови) 

1 

Найменування 

населеного 

пункту  

2 Дата  

3 Сторони Найменування 

Код  згідно з 

Єдиним 

державним 

реєстром 

юридичних 

осіб, 

фізичних осіб 

-підприємців 

і громадських 

формувань  

Адреса 

місцезна-

ходження 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

особи (за 

наявності), 

що 

підписала 

договір 

Посада 

особи, що 

підписала 

договір 

Найменування 

документа, 

яким особа 

уповноважена 

на підписання 

договору (її 

установчими 

документами, 

довіреністю, 

законом або 

іншим актом 

цивільного 

законодавства

) 

3.1. Орендодавець             

3.1.1 Адреса електронної пошти Орендодавця, на яку 

надсилаються офіційні повідомлення за цим 

договором 

 

3.2. Орендар             

3.2.1 Адреса електронної пошти Орендаря, на яку 

надсилаються офіційні повідомленням за цим 

договором 

 

4 Об’єкт оренди 

 

4.1 

Інформація про об’єкт оренди — 

єдиний майновий комплекс 

комунального підприємства 

(його відокремлений 

структурний підрозділ) (далі — 

Підприємство) 

 

 

 

  

4.2 Рішення Кабінету Міністрів 

України (Орендодавця, якщо цей 

договір є договором типу 5.1(Б) 

або 5.1(В), на підставі якого 

укладено цей договір  

орган, що ухвалив рішення 

дата рішення 

номер рішення 

назва рішення 

4.3 Інформація про наявність у 

складі Підприємства нерухомого 

майна, що є пам’яткою 

культурної спадщини, щойно 

 



 4 

виявленим об'єктом культурної 

спадщини чи її (його) частина 

4.4 Погодження органу охорони 

культурної спадщини на 

передачу в оренду об’єкта 

нерухомості, що є пам’яткою 

культурної спадщини, щойно 

виявленим об'єктом культурної 

спадщини чи її (його) частиною 

(за наявності) 

орган, що надав погодження  

дата та номер погодження 

4.5 Інформація про укладення 

охоронного договору  

дата та номер договору 

сторони договору 

предмет договору 

4.6 Посилання на сторінку в єдиній торговій системі, на якій розміщено інформацію про Підприємство 

відповідно до оголошення про передачу його в оренду (в обсязі, передбаченому пунктом 55 

Порядку передачі в оренду державного і комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 червня  2020 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1585) 

(далі ― Порядок) 

5 Тип договору залежно від процедури, в результаті проведення якої Підприємство отримано в 

оренду  

5.1. (А) аукціон;  (Б) продовження без проведення аукціону; (В) продовження — за результатами 

проведення аукціону 

Вписати необхідне  

5.1.1 Якщо цей договір є договором типу (Б) – продовження без проведення аукціону, вписати дату, 

номер договору, інші реквізити договору, який продовжується:  

6 Вартість Підприємства 

6.1 Ринкова (оціночна) вартість, 

визначена відповідно до 

затвердженої Кабінетом Міністрів 

України Методики оцінки майна 

(абзац другий частини 4 статті 8 

Закону України від 03.10.2019 р. 

№ 157-ІХ «Про оренду 

державного та комунального 

майна» (Відомості Верховної Ради 

України, 2020 р., № 4, ст. 25)( далі 

― Закон) 

сума (гривень), без податку на 

додану вартість _______________ 

дата оцінки 

______________ 

6.2 Страхова вартість 

6.2.1 Сума, яка дорівнює сумі, 

визначений у пункті 6.1  цих 

Умов 

сума (гривень), без податку на додану вартість 

_______________ 

6.3 Витрати юридичної особи, на 

балансі якої перебувало 

Підприємство до передачі в 

оренду (або витрати 

попереднього орендаря, якщо 

цей договір є договором типу 

5.1В), пов’язані із проведенням 

оцінки майна (частина п’ятої 

статті 8 Закону) 

сума (гривень), без податку на додану вартість 

_______________ 

7 Основні види діяльності Підприємства 

(залишити одне із трьох альтернативних формулювань підпункту 7.1) 

7.1 Якщо Підприємство передано в на розсуд Орендаря (Орендар може провадити будь-який не 
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(1) 

 

оренду на аукціоні без 

додаткових умов 

заборонений законодавством вид діяльності на Підприємстві) 

або 

7.1 

(2) 

 

Якщо Підприємство передано в 

оренду на аукціоні із 

додатковими умовами — вказати 

основні види діяльності 

Підприємства, які повинні бути 

збережені  

___________________________________ 

__________________________________ 

(вказати усі види діяльності) 

або 

7.1 

(3) 

 

Якщо Підприємство функціонує 

на базі майна, визначеного у 

пункті 29  Порядку, зазначаються 

види діяльності Підприємства, 

що відповідають цільовому 

призначенню відповідного майна  

_____________________________________________ 

(вказати види діяльності, що відповідають цільовому 

призначенню відповідного майна) 

 

8 

Орендна плата 

(залежно від типу договору залишити одне із трьох формулювань пункту 8.1) 

8.1 

(1) 

 

Місячна орендна плата, 

визначена за результатами 

проведення аукціону 

сума (гривень), без податку на 

додану вартість___________ 

 

дата і реквізити протоколу 

електронного аукціону 

________________ 

 

або 

8.1 

(2) 

 

Місячна орендна плата, 

визначена на підставі абзацу 

третього частини сьомої  

статті 18 Закону 

 

сума (гривень), без податку на 

додану вартість___________ 

 

останнє число місяця, за 

який підлягала сплаті 

остання місячна орендна 

плата, встановлена 

договором, що 

продовжується, 

“__” _____ 20__ р., що є 

датою визначення орендної 

плати за базовий місяць 

оренди 

або 

8.1 

(3) 

 

Місячна орендна плата, 

визначена на підставі абзацу 

четвертого частини сьомої статті 

18 Закону 

сума (гривень), без податку на 

додану вартість_____________ 

дата оцінки ринкової 

вартості майна 

“__” _____ 20__ р., що є 

датою визначення орендної 

плати за базовий місяць 

оренди 

 

9. 9. Розмір авансового внеску з орендної плати 

(залежно від типу договору залишити одне із двох формулювань пункту 9.1) 

9.1 Дві місячні орендні плати, якщо 

цей договір є договором типу 

5.1(А), 5.1(Б), але переможцем 

аукціону є особа, що була 

орендарем Підприємства станом 

на дату оголошення аукціону 

(пункт 150  Порядку) 

сума (гривень), без податку на додану вартість_____________ 

або 
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9.1 Шість місячних орендних плат, 

визначених за результатами 

проведення аукціону, якщо цей 

договір є договором типу  

5.1 (В), — продовження за 

результатами проведення 

аукціону – і при цьому 

переможцем аукціону є особа 

інша, ніж орендар станом на дату 

оголошення аукціону (пункт 150  

Порядку) 

сума (гривень), без податку на додану вартість _____________ 

 

10 Строк договору 

(залишити одне із трьох формулювань підпункту 11.1) 

10.1 

(1) 

 

____________ років (місяців, днів) з моменту набрання чинності цим договором 

або1 

10.1 

(2) 

 

 

____________ років (місяців, 

днів) з моменту набрання 

чинності цим договором, але не 

довше ніж до моменту, 

визначеного у пункті 12.1 

договору 

 

підстава: рішення про включення об’єкта оренди до переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації. Дата: “__”______ 20__р., 

номер ______________, назва органу, що прийняв рішення 

____________________________________________ 

або2 

10.1 

(3) 

 

 

 

Цей договір діє до “___” ___________ 20__ р. включно 

11 Додаткові умови оренди  

вказати усі додаткові умови 

встановлені рішенням Кабінету Міністрів України від ____ №    

12 Суборенда 

12.1 Суборенда Підприємства заборонена (частина третя статті 22 Закону) 

 

12.2 Згода на суборенду частини 

майна Підприємства 

Орендодавець _____________________ згоду на передачу 
                                (надав/не надав)  
частини майна Підприємства в суборенду згідно з 

оголошенням про передачу Підприємства в оренду (пункт 169 

Порядку) 

12.3 Опис частини майна 

Підприємства, стосовно якої 

Орендодавець надав згоду на 

передачу в суборенду  

 

13 Банківські реквізити для сплати 

орендної плати і інших платежів 

відповідно до цього договору  

міського бюджету  Орендодавця 

  

14 Спрямування  орендної плати  100 відсотків суми орендної плати до міського бюджету  

 

15 Строк, протягом якого Орендар 

зобов’язаний погасити 

заборгованість, визначену у 

протягом  ______ після підписання акта приймання-передачі  
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пункті 7.3 договору  (за наявності 

такої заборгованості) 

15.1 

 

Сума заборгованості повинна 

бути погашена, гривень   

 

163 Дата заяви Орендаря про 

продовження договору оренди, 

поданої Орендодавцю: 

“__“___________20__р.  

 

дата і вихідний номер довідки 

Балансоутримувача 

(Орендодавця — у разі 

продовження договору оренди), 

передбаченої частиною шостою 

статті 18 Закону 

“__”___________20__р.  

№ __________________ 

дата і номер рішення 

(наказу) Орендодавця про 

продовження договору 

оренди 

“__”___________20__р. 

№ __________________ 

____________ 
1Формулювання пункту 10.1(2) застосовується у разі, коли станом на дату укладення цього 

договору стосовно Підприємства прийнято рішення про включення до переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації. 
2Формулювання пункту 10.1(3)застосовується до договорів типу 5.1(Б) —  продовження 

договору без проведення аукціону. У такому разі  дата закінчення цього договору визначається 

шляхом додавання строку, на який продовжується попередній договір, до дати закінчення 

попереднього договору оренди.   
3Пункт 16 Умов заповнюється лише для договорів типу 5.1(Б) — продовження договору без 

проведення аукціону.  
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II. Незмінювані умови договору 

 

1. Предмет договору 

1.1. Орендодавець  передає, а Орендар приймає у строкове платне користування єдиний 

майновий комплекс комунального підприємства (його відокремленого структурного 

підрозділу) (далі — Підприємство), зазначений у пункті 4 Умов, вартість якого становить 

суму, визначену у пункті 6 Умов. 

1.2. Підприємство передається в оренду для використання за видами діяльності згідно з 

пунктом 7 Умов. 

1.3. Терміни у цьому договорі використовуються у значенні, наведеному у Законі 

України «Про оренду державного і комунального майна».  

 

2. Умови передачі орендованого Підприємства 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Підприємством у день 

підписання акта приймання-передачі Підприємства.  

Акт приймання-передачі Підприємства підписується між Орендарем і Орендодавцем 

одночасно із  підписанням цього договору або протягом 10 робочих днів з дати припинення 

договору з попереднім орендарем, якщо цей договір є договором типу 5.1(В) і укладається з 

переможцем аукціону на продовження договору оренди і при цьому такий переможець 

аукціону є особою іншою, ніж орендар станом на  дату оголошення аукціону.  

У разі коли відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції для 

укладення цього договору вимагається отримання дозволу Антимонопольного комітету на 

концентрацію, договір набирає чинності в день надання Антимонопольним комітетом 

дозволу на концентрацію і при цьому акт приймання-передачі Підприємства підписується 

між Орендарем і Орендодавцем протягом 10 робочих днів з дня отримання Орендарем 

відповідного дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію. 

 Акт приймання-передачі Підприємства в оренду та акт повернення Підприємства з 

оренди складаються відповідно до вимог чинного законодавства України.  

2.2. Грошові кошти, цінні папери та позитивна різниця дебіторської і кредиторської 

заборгованості передаються Орендареві в оплатне строкове користування на умовах 

кредитного договору відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку, 

який регулює питання надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів. У разі коли 

сума кредиторської заборгованості перевищує суму грошових коштів і 

дебіторської заборгованості Підприємства, в кредит надаються лише цінні папери за їх 

балансовою вартістю (за наявності). 

2.3. Оборотні матеріальні активи (засоби) Орендар викуповує на підставі договору 

купівлі-продажу, який укладається одночасно із цим договором відповідно до затвердженого 

Кабінетом Міністрів України порядку, який регулює питання викупу орендарем оборотних 

матеріальних засобів. Плата за придбані оборотні матеріальні засоби вноситься орендарем 

протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу. Кошти, 

одержані від викупу оборотних матеріальних засобів, зараховуються до міського бюджету.  

2.4. Після укладення цього договору Підприємство як юридична особа може бути 

припинено за рішенням його органу управління. Орган управління може прийняти рішення 

про припинення Підприємства шляхом його приєднання до Орендаря на підставі пропозиції 

Орендодавця, погодженої з Орендарем. Приєднання Підприємства до Орендаря здійснюється 

за рішенням органу управління Орендаря. 

2.5. Орендар виступає правонаступником прав та обов’язків юридичної особи, на 

балансі якої перебувало Підприємство. 

У разі оренди єдиного майнового комплексу структурного підрозділу Підприємства 

Орендар стає правонаступником тих прав та обов’язків юридичної особи, на балансі якої 

перебувало Підприємство, які є пов’язаними з діяльністю цього структурного підрозділу. 

Такі права і обов’язки (активи і пасиви) визначаються відповідно до розподільного балансу 
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юридичної особи, на балансі якої перебувало Підприємство. 

2.6. Передача Підприємства в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у пункті 6 

Умов. 

2.7. Передача Підприємства в оренду здійснюється з дотриманням прав кредиторів та 

заставодержателей Підприємства. 

 

3. Орендна плата 
3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пункті 8 Умов. Нарахування податку на 

додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному 

законодавством. 

3.2.(1) Якщо орендна плата визначена за результатами проведення аукціону, то орендна 

плата за січень-грудень року оренди, що настає за роком, на який припадає перший місяць 

оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на 

річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за 

січень-грудень третього року оренди і кожного наступного календарного року оренди 

визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у 

попередньому році, на річний індекс інфляції такого року; або 

3.2. (2) Якщо орендна плата визначена на підставі абзацу 3 або 4 частини 7 статті 18 

Закону: 

орендна плата за перший місяць оренди  визначається з урахуванням таких 

особливостей: якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць (визначений 

відповідно до пункту 8.1 Умов) і датою підписання акта приймання-передачі Підприємства 

минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший 

місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на 

індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць;  

орендна плата за другий і кожний наступний місяці оренди визначається шляхом 

коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. 

3.3. Орендар сплачує орендну плату до міського бюджету щомісяця до 25 числа 

поточного місяця оренди — для орендарів, які отримали майно в оренду за результатами 

аукціону, та до 25 числа, що настає за поточним місяцем оренди, — для орендарів, які 

отримали майно в оренду без аукціону. 

3.4. В день укладення цього договору або до дати укладення Орендар сплачує орендну 

плату за кількість місяців, зазначену у пункті 9 Умов (авансовий внесок з орендної плати), на 

підставі протоколу про результати електронного аукціону. 

3.5. Якщо цей договір укладено за результатами проведення аукціону, то підставою для 

сплати авансового внеску з орендної плати є протокол про результати електронного 

аукціону. Якщо цей договір укладено без проведення аукціону, то підставою для сплати 

авансового внеску з орендної плати є рішення, прийняте відповідно до частин 4 та 5 статті 18 

Закону, пункту 141 Порядку. 

3.6. Якщо цей договір укладено в результаті продовження попереднього договору 

оренди без проведення аукціону, розмір орендної плати підлягає перегляду на вимогу однієї 

із сторін у разі зміни Методики розрахунку орендної плати за користування комунальним 

майном (далі ― Методика). 

Орендодавець зобов’язаний звернутися до Орендаря з вимогою про перегляд орендної 

плати, якщо зміни до Методики мають наслідком збільшення розміру орендної плати за цим 

договором, протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності відповідними змінами. 

Орендар може звернутися до Орендодавця із вимогою про перегляд орендної плати, 

якщо зміни до Методики мають наслідком зміни розміру орендної плати за цим договором, 

протягом будь-якого строку після набуття чинності відповідними змінами. 

Новий розмір орендної плати починає застосовуватися з першого числа місяця, що 

настає за датою укладення сторонами додаткової угоди до цього договору щодо приведення 

розміру орендної плати у відповідність із змінами, внесеними до Методики. Відмова 
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Орендаря укласти додаткову угоду щодо збільшення орендної плати з метою приведення її у 

відповідність із змінами, внесеними до Методики, є підставою для дострокового припинення 

цього договору. 

3.7. На суму заборгованості Орендаря із сплати орендної плати нараховується пеня в 

розмірі подвійної облікової ставки Національного банку на дату нарахування пені від суми 

заборгованості за кожний день прострочення перерахування орендної плати. 

3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету, підлягає в 

установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості 

такого зарахування у зв’язку з припиненням орендних відносин — поверненню Орендарю у 

порядку, визначеному законодавством. 

Сума орендної плати, сплаченої авансом відповідно до пункту 3.4 цього договору, 

підлягає зарахуванню у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після 

підписання акта приймання-передачі Підприємства. 

3.9. Припинення строку дії договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку 

сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, 

ураховуючи пеню та неустойку (за наявності). 

3.10. Орендар зобов’язаний на вимогу Орендодавця проводити звіряння 

взаєморозрахунків за орендними платежами і оформляти відповідні акти звіряння. 

 
4. Повернення Підприємства з оренди  

4.1. У разі припинення договору Орендар зобов’язаний: 

звільнити протягом трьох робочих днів орендоване Підприємство від належних 

Орендарю речей і повернути його відповідно до акта повернення Підприємства з оренди в 

тому стані, в якому воно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням 

нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані невід’ємні поліпшення або 

проведено капітальний ремонт, — то разом із такими поліпшеннями/капітальним ремонтом; 

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передує даті повернення 

Підприємства з оренди, пеню (за наявності); 

відшкодувати Орендодавцю збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або 

часткової) орендованого майна Підприємства з вини Орендаря (і в межах сум, що 

перевищують суму страхового відшкодування, якщо воно поширюється на такі випадки 

погіршення стану або втрати орендованого майна) або в разі демонтажу, або іншого 

вилучення невід’ємних поліпшень/капітального ремонту. 

4.2. Орендар повертає Підприємство згідно з порядком, яким регулюються питання 

повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення договору оренди, 

який відповідно до частини 2 статті 25 Закону затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Орендар зобов’язаний підписати два примірники акта повернення Підприємства з 

оренди у строки та порядку, визначені порядком, яким регулюються питання повернення 

орендованих єдиних майнових комплексів після припинення договору оренди. 

4.3. Підприємство вважається повернутим з оренди з моменту підписання Орендарем та 

Орендодавцем акта повернення Підприємства з оренди. 

4.4. Якщо Орендар не повертає майно Підприємства після отримання від Орендодавця 

примірників акта повернення Підприємства з оренди, Орендар сплачує до міського бюджету 

неустойку у розмірі подвійної орендної плати за кожний день користування майном 

Підприємства після дати припинення цього договору.  

 
5. Використання амортизаційних відрахувань, поліпшення та ремонт орендованого майна 

5.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно Підприємства залишаються в 

розпорядженні Орендаря і використовуються для відновлення орендованих основних фондів. 

5.2. Поліпшення орендованого майна Підприємства, здійснені за рахунок 

амортизаційних відрахувань, є комунальною власністю Корюківської міської територіальної 

громади.  
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5.3. Орендар має право: 

проводити за власний рахунок поточний та/або капітальний ремонт орендованого 

майна Підприємства. Така умова цього договору не розглядається як дозвіл на здійснення 

невід’ємних поліпшень Підприємства і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо 

компенсації вартості поліпшень; 

здійснювати невід’ємні поліпшення Підприємства за наявності рішення Орендодавця 

про надання згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку;  

за згодою Орендодавця та уповноваженого органу управління, наданою відповідно до 

Закону та Порядку, і один раз протягом строку оренди зарахувати частину витрат на 

проведення капітального ремонту в рахунок зменшення орендної плати. 

5.4. Порядок отримання Орендарем згоди Орендодавця та уповноваженого органу 

управління на проведення відповідних видів робіт, передбачених пунктом 5.3 цього 

договору, згоди на зарахування витрат на проведення капітального ремонту в рахунок 

орендної плати, умови, на яких здійснюється таке зарахування, а також сума витрат, які 

можуть бути зараховані, визначаються Законом та Порядком. 

5.5. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних 

поліпшень майна Підприємства від нового орендаря Підприємства в порядку та на умовах, 

встановлених Порядком, якщо цей договір продовжується на аукціоні. 

5.6. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних 

поліпшень майна Підприємства від переможця аукціону з приватизації  Підприємства, а 

якщо таким переможцем стає Орендар, — то право на зарахування в рахунок купівельної 

ціни (ціни продажу об’єкта оренди) суми вартості  здійснених ним невід’ємних поліпшень у 

порядку і на умовах, встановлених Законом України від 18 січня 2018 р.  

№ 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» (Відомості Верховної 

Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68) (далі ― Закон про приватизацію). 

 

6. Режим використання орендованого Підприємства 

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати орендоване Підприємство для провадження 

видів діяльності, визначених у пункті 7 Умов. 

6.2. Орендар зобов’язаний зберігати майно Підприємства, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, тримати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами 

та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не 

гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного 

зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. 

6.3. Орендар зобов’язаний: 

відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти 

комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди; 

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також 

виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду; 

підтримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну 

техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням; 

проводити розслідування випадків пожеж та подавати Орендодавцю відповідні 

документи розслідування.  

Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, 

пожежної безпеки і санітарних норм у приміщеннях згідно із законодавством. 

6.4. Орендар зобов’язаний забезпечити представникам Орендодавця та уповноваженого 

органу управління доступ на об’єкт оренди у робочий час з метою здійснення контролю за 

його використанням та виконанням Орендарем умов цього договору. Про необхідність 

отримання доступу до об’єкта оренди Орендодавець або уповноважений орган управління 

повідомляють Орендареві електронною поштою принаймні за один робочий день, крім 

випадків, коли доступ до об’єкта оренди необхідно отримати з метою запобігання нанесенню 

шкоди об’єкту оренди чи власності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження 
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внаслідок аварійних ситуацій або внаслідок настання надзвичайних ситуацій, техногенного 

та природного характеру. У разі виникнення таких ситуацій Орендар зобов’язаний вживати 

невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків. 

6.5. У разі коли об’єкт оренди підлягав згідно із законом екологічному аудиту і у звіті 

про екологічний аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і 

висуваються певні вимоги або надаються рекомендації, до договору включається положення 

такого змісту:  

«Протягом ________________________ Орендар зобов’язаний здійснити заходи щодо 

усунення невідповідностей вимогам законодавства, виявлених екологічним аудитом, 

відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит.».  

 

7. Страхування Підприємства, відшкодування витрат на оцінку Підприємства та 

погашення заборгованості 

7.1. Орендар зобов’язаний: 

7.1.1. протягом 10 календарних днів з дня укладення цього договору застрахувати 

Підприємство на суму його страхової вартості, визначеної у пункті 6.2 Умов, на користь 

Орендодавця згідно з Порядком, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх 

осіб, стихійного лиха, на період строку дії цього договору та протягом 10 календарних днів з 

дня укладення договору страхування (договорів страхування) надати  Орендодавцю завірені 

належним чином копії договору страхування і документів, які підтверджують сплату 

страхового платежу (страхових платежів);  

7.1.2. Поновлювати щороку договори страхування, передбачені пунктом 7.1.1 цього 

договору, з метою забезпечення страхового покриття Підприємства протягом усього строку 

дії цього договору, і надавати Орендодавцю копії завірених належним чином договору 

страхування і документів, які підтверджують сплату страхового платежу. Якщо договір 

страхування укладений на строк, що є іншим, ніж один рік, такий договір повинен бути 

поновлений після закінчення строку, на який його укладено. 

Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника). 

7.2. Протягом 10 робочих днів з дати підписання акта приймання-передачі 

компенсувати витрати, пов’язані з проведенням оцінки Підприємства, особі, яка їх понесла, в 

сумі, передбаченій у пункті 6.3 Умов. 

7.3. Орендар зобов’язаний погасити заборгованість із заробітної плати, перед 

бюджетом та прострочену кредиторську заборгованість Підприємства (у разі наявності) в 

строк, визначений у пункті 15 Умов, в сумі, визначеній у пункті 15.1 Умов. 

 

8. Питання суборенди 

8.1. Передача Підприємства в суборенду не допускається. 

8.2. (1) Орендар має право передати частину майна Підприємства в суборенду, якщо 

Орендар отримав Підприємство за результатами аукціону (у тому числі в результаті 

проводження договору оренди) і оголошення про передачу майна в оренду містило згоду 

орендодавця на суборенду частини майна Підприємства, про що зазначається у пункті 12 

Умов. Цільове призначення, за яким частина майна Підприємства може бути використана 

відповідно до договору суборенди, визначається з урахуванням обмежень, передбачених цим 

договором (за наявності).  

Або*: 

8.2. (2) Орендар має право здавати частину майна Підприємства в суборенду за 

письмовою згодою Орендодавця. 

*Альтернативне формулювання пункту 8.2 застосовується, якщо одночасно 

виконуються такі умови:  

цей договір є договором, що продовжується, укладений до набрання чинності Законом, 

без проведення аукціону;  

договір, що продовжується, передбачав право Орендаря на суборенду частини майна 
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Підприємства.  

8.3. Орендар протягом трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди 

зобов’язаний надати Орендодавцю інформацію про суборендаря та один примірник договору 

суборенди для його оприлюднення Орендодавцем в електронній торговій системі.  

 

9. Запевнення сторін 

9.1. Орендодавець запевняє Орендаря, що: 

9.1.1. Підприємство є вільним для користування Орендарем, всередині немає майна, 

належного третім особам, повний і безперешкодний доступ до Підприємства може бути 

наданий Орендарю в день підписання акта приймання-передачі;  

9.1.2. інформація про Підприємство, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду, 

посилання на яку зазначене у пункті 4.6 Умов, відповідає дійсності, за винятком обставин, 

відображених в акті приймання-передачі.  

9.2. Орендар має можливість, забезпечену його власними або залученими фінансовими 

ресурсами, своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату та інші платежі 

відповідно до цього договору. 

9.3. Одночасно  або до дати укладення цього договору Орендар повністю сплатив 

авансовий внесок з орендної плати в розмірі, визначеному у пункті 9 Умов. 

 

10. Додаткові умови оренди 

10.1. Орендар зобов’язаний виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням 

уповноваженого органу, про встановлення додаткових умов оренди, визначених у пункті 11 

Умов, за умови, що посилання на такі додаткові умови оренди було включено до оголошення 

про передачу майна в оренду, посилання на яке міститься у пункті 4.6 Умов.  

 

11. Відповідальність і вирішення спорів за Договором 

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони 

несуть відповідальність згідно із законом та договором. 

11.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за 

зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим договором. Орендар відповідає 

за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно 

власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на майно 

Підприємства.  

11.3. Спори, які виникають за цим договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом 

переговорів, вирішуються в судовому порядку.  

11.4. Стягнення заборгованості з орендної плати, пені та неустойки (за наявності), 

передбачених цим договором, може здійснюватися на підставі рішення суду. Стягнення 

заборгованості з оплати орендної плати відповідно до частини 6 статті 17 Закону може 

здійснюватися в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

 

12. Строк чинності, умови зміни та припинення договору 

12.1. (1) Цей договір укладено на строк, визначений у пункті 10 Умов. Перебіг строку 

договору починається з дня набрання чинності цим договором. Строк оренди починається з 

дати підписання акта приймання-передачі і закінчується датою закінчення цього договору.  

Або*: 

12.1. (2) Цей договір укладено на строк, визначений у пункті 10 Умов, але у будь-якому 

разі не довше ніж до моменту переходу права власності на Підприємство до переможця 

аукціону, проведеного відповідно до вимог Закону про приватизацію. Перебіг строку 

договору починається з дати набрання ним чинності. Строк оренди починається з дати 

підписання акта приймання-передачі і закінчується в дату закінчення цього договору. 

Орендодавець зобов’язаний надіслати Орендарю інформаційне повідомлення 

(письмово або на його електронну адресу), передбачене частиною 3 статті 21 Закону про 
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приватизацію, або посилання на таке повідомлення в електронній торговій системі, а також 

копію договору купівлі-продажу Підприємства, укладеного внаслідок проведення аукціону, 

або посилання на текст такого договору, оприлюдненого в електронній торговій системі, 

протягом трьох робочих днів з моменту оприлюднення відповідно інформаційного 

повідомлення і договору в електронній торговій системі, інформацію з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на Підприємство. 

*Альтернативне формулювання пункту 12.1 застосовується, якщо станом на дату 

укладення цього договору стосовно Підприємства  прийнято рішення про включення до 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації. 

12.2. Умови цього договору зберігають силу протягом всього строку дії цього договору, 

в тому числі у разі, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що 

погіршують становище Орендаря, крім випадку, передбаченого пунктом 3.6 цього договору, 

а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати ― до виконання зобов’язань. 

12.3. Зміни і доповнення до договору вносяться до закінчення строку його дії за 

взаємною згодою сторін з урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов 

та обмежень шляхом укладення договорів про внесення змін у письмовій формі, які 

підписуються сторонами та є невід’ємними частинами цього договору.  

12.4. Продовження цього договору здійснюється з урахуванням вимог, встановлених 

статтею 18 Закону та Порядком. 

Орендар, який бажає продовжити цей договір на новий строк, повинен звернутися до 

Орендодавця за три місяці до закінчення строку дії договору із заявою. До заяви додається 

звіт незалежного оцінювача про визначення ринкової вартості Підприємства. Якщо цей 

договір укладено на строк п’ять років або менше, продовжується вперше, і був укладений без 

проведення конкурсу або аукціону, то відповідно до частини восьмої 

статті 18 Закону разом із звітом про оцінку Підприємства подається рецензія на звіт. Якщо 

цей договір підлягає продовженню на аукціоні, додатково подаються документи, передбачені 

абзацами тридцять третім - тридцять восьмим пункту 55 Порядку (далі - істотна 

документація про Підприємство), крім рецензії на звіт незалежного оцінювача щодо 

визначення ринкової вартості Підприємства. Документи, що складають істотну 

документацію про Підприємство, подаються станом на останнє число кварталу, що передує 

даті подання Орендарем звернення про продовження цього договору. Документи подаються 

в електронній формі та паперовій формі. 

Пропуск строку подання заяви Орендарем є підставою для припинення цього договору 

на підставі закінчення строку, на який його було укладено, відповідно до пункту 143 

Порядку.  

 Орендар зобов’язаний: 

 розмістити копії документів, що складають істотну документацію про Підприємство, 

у кімнаті даних і передати Орендодавцю інформацію про її місцезнаходження разом із 

переліком документів, розміщених у кімнаті даних, за три місяці до закінчення цього 

договору; 

 забезпечити доступ до кімнати даних Орендодавцю і потенційним орендарям  

протягом часу, визначеного Порядком; 

 забезпечити доступ до об’єкта оренди потенційних орендарів у супроводі 

представника орендодавця; 

 відшкодувати збитки, понесені потенційними орендарями, які покладалися на 

інформацію, розкриту Орендарем в кімнаті даних і яка з вини Орендаря виявилась 

недостовірною або неповною. 

 Орендар несе відповідальність перед Орендодавцем і потенційними орендарями за 

порушення його обов’язку з розкриття інформації, передбаченого цим пунктом.  

 Орендодавець має право здійснити інвентаризацію майна, інших активів і зобов’язань 

Підприємства  з метою розкриття інформації про Підприємство згідно з абзацом 35 пункту 

55 Порядку.  
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Орендар має переважне право на продовження цього договору, яке може бути 

реалізовано ним у визначений в Порядку спосіб. 

12.5. Договір припиняється: 

12.5.1 з підстав, передбачених частиною першою статті 24 Закону, і при цьому: 

12.5.1.1. якщо підставою припинення договору є закінчення строку, на який він 

укладено (абзац другий частини першої статті 24 Закону), то договір вважається припиненим 

з:  

дати закінчення строку, на який він був укладений, на підставі  рішення 
уповноваженого органу про відмову у продовженні цього договору, прийнятого з підстав, 

передбачених статтею 19 Закону, в межах строків, визначених частиною 5 статті 18 Закону; 

або рішення орендодавця про припинення цього договору з підстав пропуску Орендарем 

строку на подання заяви про продовження цього договору, передбаченого частиною 3 статті 

18 Закону, пункту 143 Порядку; 

дати, визначеної в абзаці 3 пункту 151 Порядку, якщо  переможцем аукціону на 

продовження цього договору стала особа інша, ніж Орендар, — на підставі протоколу 

аукціону (рішення орендодавця не вимагається); 

 12.5.1.2. якщо підставою припинення договору є обставини, передбачені абзацами 

3, 4, 7, 8 частини 1 статті 24 Закону, договір вважається припиненим з дати настання 

відповідної обставини на підставі рішення Орендодавця або на підставі документа, який 

свідчить про настання факту припинення юридичної особи або смерті фізичної особи; 

12.5.2. якщо Орендар надав недостовірну інформацію про право бути орендарем 

відповідно до положень частин 3 і 4 статті 4 Закону. Договір вважається припиненим з цієї 

підстави в односторонньому порядку на 30 день після надіслання Орендодавцем листа 

Орендарю про дострокове припинення цього договору, крім випадку, коли протягом 

зазначеного строку Орендар звернувся до суду з оскарженням такого рішення Орендодавця.  

Договір вважається припиненим: 

після закінчення двох місяців з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, 

якщо судом не відкрито провадження у справі за таким позовом Орендаря протягом 

зазначеного двомісячного строку; або  

з дати набрання законної сили рішенням суду про відмову у позові Орендаря; або 

з дати залишення судом позову без розгляду, припинення провадження  у справі, або з 

дати відкликання Орендарем позову. 

Лист про дострокове припинення надсилається на адресу електронної пошти Орендаря 

і поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою 

місцезнаходження Орендаря, а також за адресою Підприємства;  

12.5.3. (1) якщо цей договір набрав чинності, але акт приймання-передачі Підприємства 

не підписаний у передбачений цим договором строк.  Договір вважається припиненим з цієї 

підстави на 20-й робочий день після набрання чинності цим договором, якщо станом на цей 

день акт приймання-передачі не підписаний через відмову Орендаря, про що Орендодавець 

повинен скласти акт та повідомити Орендареві.  

Або*: 

12.5.3. (2) якщо цей договір набрав чинності, але акт приймання-передачі Підприємства 

не підписаний у передбачений цим договором строк. Договір вважається припиненим з цієї 

підстави на 30-й робочий день після припинення договору з попереднім орендарем, якщо 

станом на цей день акт приймання-передачі не підписаний через відмову Орендаря, про що 

Орендодавець повинен скласти акт та повідомити Орендареві.  

*Альтернативне формулювання пункту 12.5.3 застосовується, якщо договір є 

договором, який укладається із переможцем аукціону на продовження договору оренди 

(договір типу 5.1(В) і такий переможець аукціону є особою іншою, ніж орендар майна, 

станом на дату оголошення аукціону.  

12.5.4. на вимогу Орендодавця з підстав, передбачених пунктом 12.6 цього договору, і 

при цьому договір вважається припиненим на дату, визначену відповідно до пункту 12.7 
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цього договору; 

12.5.5. на вимогу Орендаря з підстав, передбачених пунктом 12.8 цього договору, і при 

цьому договір вважається припиненим на дату, визначену відповідно до пункту 12.9 цього 

договору; 

12.5.6. за згодою сторін на підставі договору про дострокове припинення цього 

договору за згодою сторін з дати підписання акта повернення Підприємства з оренди; 

12.5.7. на вимогу будь-якої із сторін цього договору за рішенням суду з підстав, 

передбачених законодавством.  

12.6. Договір може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо 

Орендар: 

12.6.1. допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців або 

сумарна заборгованість з орендної плати більша, ніж плата за три місяці; 

12.6.2. використовує Підприємство не за основними видами діяльності, визначеними у 

пункті 7 Умов, або використовує Майно за забороненими видами діяльності, визначеними у 

додаткових умовах оренди; 

12.6.3. передав Підприємство у користування або в суборенду іншій особі; 

12.6.4. без письмового дозволу Орендодавця передав майно Підприємства у 

користування іншій особі, крім випадків, коли Орендар передав майно в суборенду на 

підставі пункту 8.2 цього договору і надав Орендодавцю копію договору суборенди для його 

оприлюднення в електронній торговій системі; 

12.6.5. уклав договір суборенди з особами, які не відповідають вимогам статті 4 Закону; 

12.6.6. перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або уповноваженого органу 

управління здійснювати контроль за використанням Підприємства, виконанням умов цього 

договору; 

12.6.7. порушує додаткові умови оренди, зазначені у пункті 12 Умов;  

12.6.8. істотно порушує умови охоронного договору, копія якого є додатком до цього 

договору або передана Орендарю відповідно до вимог частини восьмої статті 6 Закону; 

12.6.9. відмовився внести зміни до цього договору у разі виникнення підстав, 

передбачених пунктом 3.6 цього договору. 

12.7. Про наявність однієї з підстав для дострокового припинення договору з ініціативи 

Орендодавця, передбачених пунктом 12.6 цього договору, Орендодавець повідомляє 

Орендареві листом. У листі повинен міститись опис порушення і вимогу про його усунення в 

строк не менш як 15 та не більш як 30 робочих днів з дати надходження листа або у строк 5 

робочих днів, якщо порушення стосується прострочення сплати орендної плати або 

перешкоджання у здійсненні Орендодавцем або уповноваженим органом управління 

контролю за використанням Підприємства. Лист пересилається на адресу електронної пошти 

Орендаря і поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за 

адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Підприємства.   

Якщо протягом встановленого у листі часу Орендар не усунув порушення, 

Орендодавець надсилає Орендарю лист, у якому повідомляє Орендареві про дострокове  

припинення договору на вимогу Орендодавця. У листі зазначається підстава припинення 

договору, посилання на лист про усунення порушення, а також посилання на обставини, які 

свідчать про те, що порушення триває після закінчення строку, відведеного для його 

усунення. 

Договір вважається припиненим на п’ятий робочий день після надіслання 

Орендодавцем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору. Орендодавець 

надсилає Орендарю лист про дострокове припинення цього Договору електронною поштою, 

а також поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за 

адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Підприємства. Дата 

дострокового припинення цього договору на вимогу Орендодавця встановлюється на 

підставі штемпеля поштового відділення на поштовому відправленні Орендодавця. 

12.8. Цей договір може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо 
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протягом одного місяця після підписання акта приймання-передачі Орендар отримає докази 

істотної невідповідної об’єкта оренди інформації про нього, зазначеній в оголошенні або в 

акті приймання-передачі. 

12.9. Про виявлення обставин, які дають право Орендарю на припинення договору 

відповідно до пункту 12.8 цього договору, Орендар повинен письмово повідомити 

Орендодавцю із наданням відповідних доказів протягом трьох робочих днів після закінчення 

строку, передбаченого пунктом 12.8 договору. 

12.10. Якщо протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення Орендаря зауваження 

Орендаря не будуть усунені, Орендар надсилає Орендодавцю вимогу про дострокове 

припинення цього договору і вимогу про повернення забезпечувального депозиту і 

сплачених сум орендної плати. Вимоги Орендаря, заявлені після закінчення строку, 

встановленого у пункту 12.8 договору, задоволенню не підлягають. 

Договір вважається припиненим на десятий робочий день після надіслання  Орендарем 

Орендодавцю вимоги про дострокове припинення цього договору, крім випадків, коли 

Орендодавець надав Орендарю обґрунтовані зауваження щодо обставин, викладених у 

повідомленні Орендаря. Спори щодо обґрунтованості цих зауважень вирішуються судом.  

Повернення орендної плати, що була надміру сплачена Орендарем до бюджету, 

здійснюється у порядку, визначеному законодавством. 

12.11. У разі припинення договору: 

поліпшення орендованого майна Підприємства, здійснені Орендарем за рахунок 

власних коштів за згодою особи, визначеною у пункті 5.3 цього договору, які можна 

відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а 

поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для майна, — комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади; 

поліпшення майна Підприємства, зроблені Орендарем без згоди особи, визначені у 

пункті 5.3 цього договору, які не можна відокремити без шкоди для майна, є комунальною 

власністю Корюківської міської територіальної громади та їх вартість компенсації не 

підлягає. 

12.12. Підприємство вважається поверненим з моменту підписання сторонами акта 

повернення Підприємства з оренди. 

 
13. Інше 

13.1. Орендар письмово повідомляє Орендодавцю протягом п’яти робочих днів з дати 

внесення змін у найменуванні, місцезнаходженні, контактних даних і банківських реквізитах 

Орендаря. Орендодавець повідомляє Орендареві про відповідні зміни письмово або на 

адресу електронної пошти.  

13.2. Якщо протягом строку дії договору відбувається зміна Орендодавця, новий 

орендодавець стає стороною цього договору шляхом складення акта про заміну сторони у 

договорі оренди комунального майна (далі — акт про заміну сторони) в довільній формі і 

оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Акт про заміну сторони підписується 

попереднім і новим орендодавцем та в той же день надсилається Орендарю листом 

(повідомленням про вручення і описом вкладення). Акт про заміну сторони складається у 

двох оригінальних примірниках. Новий орендодавець зобов’язаний опублікувати зазначений 

акт (протягом п’яти робочих днів від дати його надсилання Орендарю) в електронній 

торговій системі. Орендодавець за цим договором вважається заміненим з моменту 

опублікування акта про заміну сторін в електронній торговій системі. 

У разі коли договір нотаріально посвідчено, то підписи посадових осіб попереднього і 

нового орендодавців на акті про заміну сторони підлягають нотаріальному посвідченню. 

13.3. У разі реорганізації Орендаря договір оренди зберігає чинність для відповідного 

правонаступника юридичної особи — Орендаря.  

У разі виділу з юридичної особи ― Орендаря окремої юридичної особи перехід до 

такої особи прав і обов’язків, які витікають із цього договору, можливий лише за згодою 
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Орендодавця.  

Заміна сторони Орендаря набуває чинності з моменту внесення змін до цього договору.  

Заміна Орендаря інша, ніж передбачена цим пунктом, не допускається. 

13.4. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регулюються 

законодавством. 

13.5. Цей Договір набирає чинності в день його підписання сторонами (нотаріального 

посвідчення, якщо відповідно до закону договір підлягає нотаріальному посвідченню), крім 

випадку, передбаченого пунктом 2.1 цього договору. В такому разі договір набирає чинності 

в день надання Антимонопольним комітетом дозволу на концентрацію. 

13.6. Цей договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну 

силу, по одному для кожної із сторін. 

Підписи сторін: 

Від Орендаря: _____________ 

  

Від Орендодавця: ______________ 

_____________________
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ЗАТВЕРДЖЕНО   

рішення сьомої сесії Корюківської 

міської ради 

восьмого скликання 

від 08 липня 2021 р. № 12-7/VІІІ  

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР 

оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного  

майна, що належить до комунальної власності  

 

I. Змінювані умови договору (далі — Умови) 
1 Найменування 

населеного пункту  

  

2 Дата   

3 Сторони 
Наймену-

вання 

Код згідно з 

Єдиним 

державним 

реєстром 

юридичних 

осіб, 

фізичних 

осіб —

підприємців 

і 

громадських 

формувань 

Адреса 

місцезнахо-

дження 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

(за 

наявності) 

особи, що 

підписала 

договір 

Посада 

особи, що 

підписала 

договір 

Посилання 

на документ, 

який надає 

повноважен-

ня на 

підписання 

договору 

(статут, 

положення, 

наказ, 

довіреність 

тощо) 

3.1. Орендодавець       

3.1.1 Адреса електронної пошти Орендодавця, на 

яку надсилаються офіційні повідомленням за 

цим договором 

 

3.2 Орендар       

3.2.1 Адреса електронної пошти Орендаря, на яку 

надсилаються офіційні повідомленням за цим 

договором  

  

3.2.2 Офіційний веб-сайт (сторінка чи профіль в 

соціальній мережі) Орендаря, на якому 

опублікована інформація про Орендаря та 

його діяльність1 

 

3.3 Балансоутримувач       

3.3.1 Адреса електронної пошти 

Балансоутримувача, на яку надсилаються 

офіційні повідомленням за цим договором 

 

4 Об’єкт оренди та склад майна (далі — Майно) 

4.1 Інформація про об’єкт 

оренди — нерухоме майно 

  

або 

4.1 Інформація про об’єкт 

оренди — індивідуально 

визначене майно 

  

4.2 Посилання на сторінку в електронній торговій системі, на якій розміщено інформацію про об’єкт 

оренди відповідно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязі, передбаченому пунктом 55 

Порядку передачі в оренду державного і комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1585) 
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(далі ― Порядок), або посилання на опубліковане відповідно до Порядку інформаційне 

повідомлення/інформацію про об’єкт оренди, якщо договір укладено без проведення аукціону (в 

обсязі, передбаченому пунктом 115 або 26 Порядку) 

_________________________________________________________________________________ 

 

4.3 Інформація про належність 

Майна до пам’яток культурної 

спадщини, щойно виявлених 

об’єктів культурної спадщини 

 

4.4 Погодження органу охорони 

культурної спадщини на 

передачу в оренду Майна, що є 

пам’яткою культурної 

спадщини, щойно виявленим 

об’єктом культурної спадщини 

чи її (його) частиною (за 

наявності) 

орган, що надав погодження 

дата погодження 

4.5 Інформація про укладення 

охоронного договору щодо 

Майна 

дата та номер договору 

сторони договору 

4.6 Витрати 

Балансоутримувача/колишньо-

го орендаря, пов’язані із 

укладенням охоронного 

договору 

сума (гривень) ________ 

5 Процедура, в результаті якої Майно отримано в оренду 

5.1. (А) аукціон (Б) без аукціону (В) продовження – за результатами проведення аукціону 

(Г) продовження – без проведення аукціону 

Виписати необхідне: 

5.1.1 Якщо цей договір є договором типу (Г) — продовження без проведення аукціону, вписати дату, 

номер договору, інші реквізити договору, який проводжується________________ 

6 Вартість Майна 

(залишити одне з трьох формулювань пункту 6.1) 

6.1 

(1) 

 

Ринкова (оціночна) вартість, 

визначена на підставі звіту про 

оцінку Майна (частина 4 статті 

8 Закону України від 03.10.2019 

р. № 157-IX «Про оренду 

державного і комунального 

майна» (Відомості Верховної 

Ради України, 2020 р., № 4, 

 ст. 25) (далі ― Закон) 

сума (гривень), без податку на додану вартість _______________ 

6.1.1 Оцінювач  дата оцінки 

“__” ________ 20__р. 

 

дата затвердження висновку 

про вартість Майна 

“__” __________ 20__р. 

 

6.1.2 Рецензент  дата рецензії 

“__” ________ 20__р. 

 

або 

6.1 

(2) 

 

Балансова залишкова вартість, 

визначена на підставі 

фінансової звітності 

сума (гривень), без податку на 

додану вартість _______________ 

станом на останню дату 

місяця, що передувала даті 

оприлюднення оголошення 
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Балансоутримувача (частина 

перша статті 8 Закону) 

або включення Майна до 

переліку об’єктів, щодо 

яких прийнято рішення про 

передачу в оренду без 

проведення аукціону (далі-

Перелік другого типу) 

“__” ________ 20__р. 

(зазначити дату) 

або 

6.1 

(3) 

 

Балансова вартість, 

переоцінена в обліку 

Балансоутримувача (частина 2 

статті 8 Закону) 

сума (гривень), без податку на 

додану вартість ________________ 

станом на останню дату 

місяця, що передувала даті 

оприлюднення оголошення 

або включення Майна до 

Переліку другого типу 

______________ (зазначити 

дату) 

6.2 Страхова вартість 

(залишити одне з двох формулювань пункту 6.2.1) 

6.2.1 

(1) 

 

Сума, яка дорівнює визначеній 

у пункті 6.1 Умов 

сума (гривень), без податку на додану вартість _______________ 

або 

6.2.1 

(2) 

 

Сума, визначена в порядку, 

передбаченому абзацом 3 

пункту 175 Порядку 

(застосовується, якщо ринкова 

вартість Майна не визначалась) 

 сума (гривень), без податку на додану вартість _______________ 

6.3 Витрати Балансоутримувача, 

пов’язані із проведенням 

оцінки Майна 

 

сума (гривень) _______________ 

7 Цільове призначення Майна 

(залишити одне із чотирьох формулювань пункту 7.1) 

 

7.1 

(1) 

Майно може бути використане Орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд Орендаря* 

(*використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні без додаткових умов) 

або 

7.1 

(2) 

Майно може бути використане за цільовим призначенням на розсуд Орендаря, за винятком таких 

цільових призначень* 

7.1.1 _____________________________________________________________________ 

7.1.2 _____________________________________________________________________ 

7.1.3 _____________________________________________________________________ 

7.1.4 _____________________________________________________________________ 

7.1.5 _____________________________________________________________________ 

(вказати не більше п’яти груп цільових призначень, визначених додатком 3 до Порядку) 

_____________________________________________________________________ 

(*використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні із додатковими умовами, якими 

визначені групи цільових призначень, за якими забороняється використовувати Майно) 

або 

7.1 

(3) 

Для розміщення відповідного закладу або для провадження діяльності із збереженням відповідного 

профілю діяльності* (зазначається тип закладу або профіль, за яким може бути використано Майно) 

_____________________________________________________________________ 

 

(*використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні, але об’єктом оренди є майно, 

передбачене пунктом 29 Порядку, крім випадків, передбачених підпунктом 7.1.1 або 7.1.2) 
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або 

7.1.1 

(3) 

 

Майно може бути використане Орендарем з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені 

безпосередньо установами або закладами, визначеними у пункті 29 Порядку, і які є пов’язаними із 

забезпеченням або обслуговуванням діяльності такої установи або закладу* (вказати конкретну 

послугу, яку надаватиме Орендар з метою обслуговування або забезпечення діяльності установи або 

закладу) ____________________________________________________________________ 

 

(*використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні і об’єктом оренди є майно, 

передбачене пунктом 29 Порядку, але на таке майно поширюється виняток, передбачений абзацом 

восьмим пункту 29 Порядку) 

7.1.2 

(3) 

 

Майно може бути використане Орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд Орендаря* 

(може бути використане за будь-яким цільовим призначенням), якщо Майно (обрати одне з трьох): 

(а) перебуває в аварійному стані або 

(б) не використовується у діяльності закладу протягом більш як три роки або 

(в) не використовується у діяльності закладу протягом більш як п’ять років: 

_______________________________________________________________/ 

(*використовується, якщо Майно передано в оренду на аукціоні і об’єктом оренди є майно, 

передбачене пунктом 29 Порядку, але на таке Майно поширюється виняток, передбачений абзацом 

десятим пункту 29 Порядку) 

або 

7.1 

(4) 

_________________________________________________________________* 

 

(зазначається цільове призначення відповідно до інформації про цільове призначення Майна, за 

яким Майно було включено до Переліку другого типу, або відповідно до інформаційного 

повідомлення про передачу Майна в оренду без проведення аукціону) 

 

(*використовується, якщо Майно передано в оренду без проведення аукціону) 

8 Графік використання 

(заповнюється, якщо майно 

передається в погодинну 

оренду) 

 

9 Орендна плата та інші платежі 

(залежно від типу договору залишити одне із чотирьох формулювань пункту 9.1) 

9.1 

(1) 

Місячна орендна плата, 

визначена за результатами 

проведення аукціону 

сума, гривень, без податку на 

додану вартість ___________ 

дата і реквізити протоколу 

електронного аукціону 

________________ 

або 

9.1 

(2) 

 

Місячна орендна плата, 

визначена на підставі 

Методики розрахунку орендної 

плати за користування 

комунальним майном, 

затвердженої міською радою 

(далі ― Методика) 

сума, гривень, без податку на 

додану вартість ___________ 

дата визначення ринкової 

вартості майна 

“__” _____ 20__ р., що є датою 

визначення орендної плати за 

базовий місяць оренди 

або 

9.1 

(3) 

 

Місячна орендна плата, 

визначена на підставі абзацу 3 

частини 7 статті 18 Закону 

сума, гривень, без податку на 

додану вартість _____________ 

останнє число місяця, за який 

підлягала сплаті остання місячна 

орендна плата, встановлена 

договором, що продовжується, 

“__” _____ 20__ р., що є датою 

визначення орендної плати за 

базовий місяць оренди 

або 

9.1 

(4) 

Місячна орендна плата, 

визначена на підставі абзацу 4 

сума, гривень, без податку на 

додану вартість _____________ 

дата оцінки ринкової вартості 

майна 
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 частини 7 статті 18 Закону “__” _____ 20__ р., що є датою 

визначення орендної плати за 

базовий місяць оренди 

9.2 Витрати на утримання 

орендованого Майна та 

надання комунальних послуг 

Орендарю 

компенсуються Орендарем в порядку, передбаченому пунктом 6.5 

договору  

10 Розмір авансового внеску орендної плати 

(залежно від типу договору залишити одне із двох формулювань пункту 10.1) 

10.1 

(1) 

 

2 (дві) місячні орендні плати, 

якщо цей договір є договором 

типу 5.1(А), 5.1(Б), 5.1(Г), а 

також 5.1(В), але переможцем 

аукціону є особа, що була 

орендарем Майна станом на 

дату оголошення аукціону 

(пункт 150 Порядку) 

сума, гривень, без податку на додану вартість _____________* 

 

*якщо договір оренди укладено на строк менший, ніж два місяці, 

розмір авансового орендного платежу становить суму орендної 

плати за цей строк оренди 

або 

10.1 

(2) 

 

6 (шість) місячних орендних 

плат, визначених за 

результатами проведення 

аукціону, якщо цей договір є 

договором типу 5.1(В) — 

Продовження за результатами 

проведення аукціону — і при 

цьому переможцем аукціону є 

особа інша, ніж орендар Майна 

станом на дату оголошення 

аукціону (пункт 150 Порядку) 

сума, гривень, без податку на додану вартість 

____________________________________ 

11 Строк договору 

(залишити одне із трьох формулювань пункту 11.1) 

11.1 

(1) 

____________ років (місяців, днів) з дати набрання чинності цим договором 

 або2 

11.1 

(2) 

 

____________ років (місяців, 

днів) з дати набрання чинності 

цим договором, але не довше 

ніж до моменту, визначеного у 

пункті 12.1 цього договору 

підстава: рішення про включення об’єкта оренди або єдиного 

майнового комплексу, до складу якого входить об’єкт оренди до 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації 

дата “___” ___________ 20__ р., номер ______, назва органу, що 

прийняв рішення ______________________________ 

або3 

11.1 

(3) 

Цей договір діє до “___” ____________ 20__р. включно 

12 Згода на суборенду4 Орендодавець _____________________ згоду на передачу майна в  
                                    ( надав/не надав) 

суборенду згідно з оголошенням про передачу майна в оренду 

13 Додаткові умови оренди  (вказати усі додаткові умови) 

встановлені рішенням уповноваженого органу відповідно до 

рішення такого органу 

уповноважений орган 

дата і номер рішення уповноваженого органу 

14 Банківські реквізити для сплати 

орендної плати та інших 

платежів відповідно до цього 

договору 

Балансоутримувача міського бюджету  Орендодавця 

   

15 Співвідношення розподілу Балансоутримувачу ___ відсотків  міському бюджету ___ 
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орендної плати станом на дату 

укладення договору 

суми орендної плати відсотків суми орендної 

плати 

 

165 Дата заяви Орендаря про 

продовження договору оренди, 

поданої Орендодавцю: 

“__”___________20__р. 

 

дата і вихідний номер довідки 

Балансоутримувача, передбаченої 

частиною шостою статті 18 Закону 

“__”___________20__р. 

№ __________________________ 

дата і номер рішення (наказу) 

Орендодавця про 

продовження договору 

оренди 

“__”___________20__р. 

№ __________________ 

 
 

___________ 
1 Зазначена інформація вказується про орендарів — громадські організації (об’єднання), які 

отримали право на укладення договору без проведення аукціону. 
2 Формулювання пункту 11.1(2) застосовується у разі, коли станом на дату укладення цього 

договору стосовно Майна (або єдиного майнового комплексу, до складу якого входить Майно) 

прийнято рішення про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації. 
3 Формулювання пункту 11.1(3) застосовується до договорів типу 5.1(Г) — продовження 

договору без проведення аукціону. У такому разі дата закінчення цього договору визначається 

шляхом додавання строку, на який продовжується попередній договір, до дати закінчення 

попереднього договору оренди.   
4 Пункт заповнюється, якщо цей договір є договором типу 5(А) або 5(В) і майно за цим 

договором передається за результатами проведення аукціону. 
5 Пункт 16 Умов заповнюється лише для договорів типу 5.1(Г) — продовження договору без 

проведення аукціону. 
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II. Незмінювані умови договору 

 

1. Предмет договору 

1.1. Орендодавець і Балансоутримувач передають, а Орендар приймає у строкове 

платне користування майно, зазначене у пункті 4 Умов, вартість якого становить суму, 

визначену у пункті 6 Умов. 

1.2. Майно передається в оренду для використання згідно з пунктом 7 Умов. 

 

2. Умови передачі орендованого Майна Орендарю 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день підписання акта 

приймання-передачі Майна. 

Акт приймання-передачі підписується між Орендарем і Балансоутримувачем одночасно 

з підписанням цього договору.  

Або*: 

Акт приймання-передачі підписується протягом 10 робочих днів з дати припинення 

договору з попереднім орендарем відповідно до Порядку. 

*Альтернативне формулювання другого речення пункту 2.1 цього договору 

застосовується, якщо договір є договором, який укладається з переможцем аукціону на 

продовження договору оренди (договір типу 5.1(В) і такий переможець аукціону є особою 

іншою, ніж орендар майна станом на дату оголошення аукціону. 

Акт приймання-передачі Майна в оренду та акт повернення майна з оренди 

складаються відповідно до вимог чинного законодавства.  

2.2. Передача Майна в оренду здійснюється за його страховою вартістю, визначеною у 

пункті 6.2 Умов. 

 

2. Орендна плата 

3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пункті 9 Умов. Нарахування податку на 

додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному 

законодавством. 

До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна 

(комунальних послуг, послуг з управління об’єктом нерухомості, витрат на утримання 

прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і 

технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, 

ремонту будівлі, у тому числі: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація 

витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на 

основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або безпосередньо з 

постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору. 

3.2. (1) Якщо орендна плата визначена за результатами аукціону, орендна плата за 

січень-грудень року оренди, що настає за роком, на який припадає перший місяць оренди, 

визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс 

інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень-грудень 

третього року оренди і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом 

коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у попередньому році, на річний 

індекс інфляції такого року.  

Або (залишити одне з двох альтернативних формулювань): 

3.2. (2) Якщо орендна плата визначена на підставі абзацу 3 або 4 частини 7 статті 18 

Закону, то: 

орендна плата за перший місяць оренди визначається з урахуванням таких 

особливостей: якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць (визначений 

відповідно до пункту 9.1 Умов) і датою підписання акта приймання-передачі минуло більш 

як один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди 
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встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у 

місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць; 

орендна плата за другий і кожний наступний місяці оренди визначається шляхом 

коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. 

3.3. Орендар сплачує орендну плату до міського бюджету або 

Орендодавцю/Балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у пункті 15 Умов (або в 

іншому співвідношенні, визначеному рішенням Корюківської міської ради), щомісяця: 

до 25 числа поточного місяця оренди — для орендарів, які отримали майно в оренду за 

результатами аукціону (договори типу 5(А) і 5(В); 

до 25 числа, що настає за поточним місяцем оренди, — для орендарів, які отримали 

майно в оренду без аукціону (договори типу 5(Б) і 5(Г). 

3.4. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Балансоутримувача. 

Балансоутримувач виставляє рахунок на загальну суму орендної плати. ПДВ нараховується 

згідно чинного законодавства України.  

3.5. В день укладення цього договору або до цієї дати Орендар сплачує орендну плату 

за кількість місяців, зазначену у пункті 10 Умов (авансовий внесок з орендної плати), на 

підставі документів, визначених у пункті 3.6 цього договору. 

3.6. Якщо цей договір укладено за результатами проведення аукціону, то підставою для 

сплати авансового внесок з орендної плати є протокол про результати електронного 

аукціону. 

Якщо цей договір укладено без проведення аукціону (договір типу 5.1(Б), то підставою 

для сплати авансового внеску з орендної плати є рішення, прийняте відповідно до пункту 121 

Порядку. 

Якщо цей договір укладено в результаті продовження попереднього договору оренди 

без проведення аукціону (пункт 5.1(Г) Умов), то підставою для сплати авансового платежу з 

орендної плати є рішення Орендодавця, прийняте відповідно до пункту 141 Порядку. 

3.7. Якщо цей договір укладено без проведення аукціону (договори типу 5.1(Б) та 5.1(Г) 

Умов), розмір орендної плати підлягає перегляду на вимогу однієї із сторін у разі зміни 

Методики. 

Орендодавець зобов’язаний звернутися до Орендаря із вимогою про перегляд орендної 

плати, якщо зміни до Методики мають наслідком збільшення розміру орендної плати за цим 

договором, протягом 30 календарних днів з моменту набрання чинності відповідними 

змінами. 

Орендар може звернутися до Орендодавця з вимогою про перегляд орендної плати, 

якщо зміни до Методики мають наслідком зміну розміру орендної плати за цим договором, 

протягом будь-якого строку після набрання чинності відповідними змінами. 

Новий розмір орендної плати починає застосовуватися з першого числа місяця, що 

настає за датою укладення сторонами додаткової угоди до цього договору щодо приведення 

розміру орендної плати у відповідність із змінами, внесеними до Методики. Відмова 

Орендаря укласти додаткову угоду щодо збільшення орендної плати з метою приведення її у 

відповідність із змінами, внесеними до Методики, є підставою для дострокового припинення 

цього договору. 

3.8. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується 

Орендодавцем (в частині, належній міському бюджету/Орендодавцю) та/або 

Балансоутримувачем (в частині, належній Балансоутримувачу). Орендодавець і 

Балансоутримувач можуть за домовленістю звернутися із позовом про стягнення орендної 

плати та інших платежів за цим договором, за якими у Орендаря є заборгованість, в 

інтересах відповідної сторони цього договору. Сторона, в інтересах якої подається позов, 

може компенсувати іншій стороні судові і інші витрати, пов’язані з поданням позову. 

3.9. На суму заборгованості Орендаря із сплати орендної плати нараховується пеня в 

розмірі подвійної облікової ставки Національного банку на дату нарахування пені від суми 

заборгованості за кожний день прострочення перерахування орендної плати. 
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3.10. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету або 

Орендодавцю/Балансоутримувачу, підлягає в установленому порядку зарахуванню в рахунок 

майбутніх платежів, а у разі неможливості такого зарахування у зв’язку з припиненням 

орендних відносин - поверненню Орендарю. Сума орендної плати, сплаченої авансом 

відповідно до пункту 3.5 цього договору, підлягає зарахуванню в рахунок сплати орендної 

плати за перші місяці оренди після підписання акта приймання-передачі Майна. 

3.11. Припинення договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити 

заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи пеню 

та неустойку (за наявності). 

3.12. Орендар зобов’язаний на вимогу Орендодавця проводити звіряння 

взаєморозрахунків за орендними платежами і оформляти акти звіряння. 

 

4. Повернення Майна з оренди 

4.1. У разі припинення договору Орендар зобов’язаний: 

звільнити протягом трьох робочих днів орендоване Майно від належних Орендарю 

речей і повернути його відповідно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому 

стані, в якому Майно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням 

нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані невід’ємні поліпшення або 

проведено капітальний ремонт, — то разом із такими поліпшеннями/капітальним ремонтом; 

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передує даті повернення Майна з 

оренди, пеню (за наявності), сплатити Балансоутримувачу платежі за договором про 

відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання 

комунальних послуг Орендарю, нараховану до дати, що передує даті повернення Майна з 

оренди; 

відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної 

або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря (і в межах сум, що перевищують суму 

страхового відшкодування, якщо воно поширюється на випадки погіршення стану або втрати 

орендованого Майна), або в разі демонтажу чи іншого вилучення невід’ємних 

поліпшень/капітального ремонту. 

4.2. Протягом трьох робочих днів з моменту припинення цього договору 

Балансоутримувач зобов’язаний оглянути Майно і зафіксувати його поточний стан, а також 

стан розрахунків за цим договором і за договором про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг 

Орендарю в акті повернення з оренди орендованого Майна. 

Балансоутримувач складає акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох 

оригінальних примірниках і надає підписані Балансоутримувачем примірники Орендарю. 

Орендар зобов’язаний:  

підписати три примірники акта повернення з оренди орендованого Майна не пізніше 

ніж протягом наступного робочого дня з моменту їх отримання від Балансоутримувача і 

одночасно повернути Балансоутримувачу два примірники підписаних Орендарем актів разом 

із ключами від об’єкта оренди (у разі, коли доступ до об’єкта оренди забезпечується 

ключами); 

звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Орендарем актів. 

Не пізніше ніж на четвертий робочий день після припинення договору 

Балансоутримувач зобов’язаний надати Орендодавцю примірник підписаного акта 

повернення з оренди орендованого Майна або письмово повідомити Орендодавцю про 

відмову Орендаря від підписання акта та/або створення перешкод Орендарем у доступі до 

орендованого Майна з метою його огляду, та/або про неповернення підписаних Орендарем 

примірників акта. 

4.3. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання 

Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна. 
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4.4. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Балансоутримувача 

примірників акта повернення з оренди орендованого Майна, Орендар сплачує до міського 

бюджету неустойку у розмірі подвійної орендної плати за кожний день користування 

Майном після дати припинення цього договору. 

 

5. Поліпшення і ремонт орендованого майна 

5.1. Орендар має право: 

за згодою Балансоутримувача проводити поточний та/або капітальний ремонт Майна і 

виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 

ремонту; 

здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення Орендодавця про 

надання згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку; 

за згодою Орендодавця, наданою відповідно до Закону та Порядку, і один раз протягом 

строку оренди зарахувати частину витрат на проведення капітального ремонту в рахунок 

зменшення орендної плати. 

5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача і Орендодавця на 

проведення відповідних видів робіт, передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок 

отримання Орендарем згоди Орендодавця на зарахування витрат на проведення цих робіт в 

рахунок орендної плати і умови, на яких здійснюється таке зарахування, а також сума витрат, 

які можуть бути зараховані, визначаються Порядком. 

5.3. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних 

поліпшень Майна у порядку та на умовах, встановлених Порядком. 

5.4. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних 

поліпшень Майна від переможця аукціону з приватизації Майна, а якщо таким переможцем 

стає Орендар, — то право на зарахування в рахунок купівельної ціни суми вартості 

здійснених ним невід’ємних поліпшень у порядку та на умовах, встановлених Законом 

України від 18 січня 2018 р. № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального 

майна» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68) (далі ― Закон про 

приватизацію). 

 

6. Режим використання орендованого Майна 

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати орендоване Майно відповідно до 

призначення, визначеного у пункті 7 Умов. 

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати 

його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними 

нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному 

стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 

фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. 

6.3. Орендар зобов’язаний: 

відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти 

комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди Майна; 

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також 

виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду та вимог 

відповідних служб (підрозділів) Балансоутримувача; 

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну 

техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням; 

проводити внутрішні розслідування випадків пожеж та подавати Балансоутримувачу 

відповідні документи розслідування. 

Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, 

пожежної безпеки і санітарних норм у приміщеннях згідно із законодавством. 

6.4. Орендар зобов’язаний забезпечити представникам Орендодавця та 

Балансоутримувача доступ на об’єкт оренди у робочі дні у робочий час (а у разі отримання 
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скарг на порушення правил тиші або провадження Орендарем діяльності у неробочий час, 

яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень, - то у будь-який інший 

час) з метою здійснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов 

цього договору. Про необхідність отримання доступу до об’єкта оренди Балансоутримувач 

або Орендодавець повідомляє Орендареві електронною поштою принаймні за один робочий 

день, крім випадків, коли доступ до об’єкта оренди необхідно отримати з метою запобігання 

нанесенню шкоди об’єкту оренди чи власності третіх осіб через виникнення загрози його 

пошкодження внаслідок аварійних ситуацій або внаслідок настання надзвичайних ситуацій, 

техногенного та природного характеру, а також у разі отримання скарг на порушення правил 

тиші або провадження Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або 

незручностей власникам суміжних приміщень. У разі виникнення таких ситуацій Орендар 

зобов’язаний вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків. 

6.5. Протягом п’яти робочих днів з дати укладення цього договору Балансоутримувач 

зобов’язаний надати Орендарю для підписання: 

два примірники договору про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання 

орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю та/або 

проекти договорів із постачальниками комунальних послуг, якщо стосовно об’єкта 

оренди такими постачальниками комунальних послуг відкриті окремі особові рахунки або 

якщо окремі особові рахунки були відкриті на попереднього користувача Майном. 

Орендар зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання примірників 

договору про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна 

та надання комунальних послуг Орендарю: 

підписати і повернути Балансоутримувачу примірник договору; або 

подати Балансоутримувачу обґрунтовані зауваження до сум витрат, які підлягають 

відшкодуванню Орендарем за договором. 

Орендар зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання від 

Балансоутримувача відповіді на свої зауваження, яка містить документальні підтвердження 

витрат, які підлягають відшкодуванню Орендарем, підписати і повернути 

Балансоутримувачу примірник договору. 

Орендар вживає заходів для укладення із постачальниками комунальних послуг 

договорів на постачання відповідних комунальних послуг протягом місяця з моменту 

отримання проектів відповідних договорів від Балансоутримувача. Орендар зобов’язаний 

надати Балансоутримувачу копії договорів, укладених із постачальниками комунальних 

послуг. 

6.6. Якщо Майном є пам’ятка культурної спадщини, щойно виявлений об’єкт 

культурної спадщини чи його частина, Орендар зобов’язаний виконувати усі обов’язки 

Балансоутримувача за охоронним договором, який є додатком до цього договору. 

У разі коли об’єкт оренди підлягає відповідно до закону екологічному аудиту і у звіті 

про екологічний аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і 

висуваються вимоги або надаються рекомендації, до договору включається положення 

такого змісту: 

«Протягом ________________________ Орендар зобов’язаний здійснити заходи щодо 

                                                (період) 

усунення невідповідностей вимогам законодавства, виявлених екологічним аудитом, 

відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит.». 

 
7. Страхування об’єкта оренди, відшкодування витрат на оцінку Майна та укладення 

охоронного договору 

7.1. Орендар зобов’язаний: 

протягом 10 календарних днів з дня укладення цього договору застрахувати Майно на 

суму його страхової вартості, визначеної у пункті 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача 

згідно з Порядком, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного 
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лиха, та протягом 10 календарних днів з дня укладення договору страхування (договорів 

страхування) надати Балансоутримувачу та Орендодавцю завірені належним чином копії 

договору страхування і документів, які підтверджують сплату страхового платежу 

(страхових платежів); 

поновлювати щороку договір страхування так, щоб протягом строку дії цього договору 

Майно було застрахованим, і надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копії завірених 

належним чином договору страхування і документів, які підтверджують сплату страхового 

платежу. Якщо договір страхування укладений на строк, що є іншим, ніж один рік, такий 

договір повинен бути поновлений після закінчення строку, на який він укладено. 

Якщо строк дії договору оренди менший, ніж один рік, то договір страхування 

укладається на строк дії договору оренди. 

Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника). 

7.2. Протягом 10 робочих днів з дня укладення цього договору Орендар зобов’язаний 

компенсувати Балансоутримувачу витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки 

Майна, в сумі, зазначеній у пункті 6.3 Умов (у разі понесення Балансоутримувачем таких 

витрат). Балансоутримувач має право зарахувати частину орендної плати, що підлягає сплаті 

на користь Балансоутримувача, в рахунок його витрат, пов’язаних із проведенням 

незалежної оцінки Майна. 

7.3 Протягом 10 робочих днів з дня укладення цього договору Орендар зобов’язаний 

компенсувати Балансоутримувачу/колишньому орендарю витрати, пов’язані із укладенням 

охоронного договору, якщо вони були понесені протягом календарного року до дати 

публікації оголошення про проведення аукціону про передачу майна в оренду у сумі, 

визначеній в пункті 4.6 Умов (у разі понесення Балансоутримувачем таких витрат). 

 

8. Суборенда 

8.1. (1) Орендар має право передати Майно в суборенду, якщо Орендар отримав Майно 

за результатами аукціону (у тому числі в результаті продовження договору оренди) і 

оголошення про передачу майна в оренду містило згоду орендодавця на суборенду, про що 

зазначається у пункті 13 Умов. Цільове призначення, за яким Майно може бути використано 

відповідно до договору суборенди, визначається з урахуванням обмежень, передбачених цим 

договором (за наявності).  

Або*: 

8.1. (2) Орендар не має права передавати Майно в суборенду. 

*Альтернативне формулювання пункту 8.1 застосовується, якщо орендар отримав 

Майно в оренду без проведення аукціону або якщо одночасно виконуються такі умови: 

договір є договором типу 5.1 (Г) - договір, що продовжується без проведення аукціону, і 

договір, що продовжується, не передбачав право Орендаря на суборенду.  

Або**: 

8.1. (3) Орендар має право здавати Майно в суборенду за письмовою згодою 

Орендодавця. 

**Альтернативне формулювання пункту 8.1 застосовується, якщо одночасно 

виконуються такі умови: договір є договором типу 5.1 (Г) - договір, що продовжується без 

проведення аукціону і договір, що продовжується, передбачав право Орендаря на суборенду. 

8.2. Орендар може укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають 

вимогам статті 4 Закону. 

8.3. Орендар протягом трьох робочих днів з дня укладення договору суборенди 

зобов’язаний надати Орендодавцю інформацію про суборендаря та один примірник договору 

суборенди для його оприлюднення Орендодавцем в електронній торговій системі. 

 
9. Запевнення сторін 

9.1. Балансоутримувач і Орендодавець запевняють Орендаря, що: 
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9.1.1. крім випадків, коли про інше зазначене в акті приймання-передачі, об’єкт оренди 

є вільним від третіх осіб, всередині об’єкта немає майна, належного третім особам, повний і 

безперешкодний доступ до об’єкта може бути наданий Орендарю в день підписання акта 

приймання-передачі разом із комплектом ключів від об’єкта у кількості, зазначеній в акті 

приймання-передачі; 

9.1.2. інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду або 

інформаційному повідомленні/інформації про об’єкт оренди, якщо договір укладено без 

проведення аукціону (в обсязі, передбаченому пунктом 115 або пунктом 26 Порядку), 

посилання на яке зазначене у пункті 4.2 Умов, відповідає дійсності, за винятком обставин, 

відображених в акті приймання-передачі. 

9.2. Балансоутримувач (власник або уповноважений ним орган (особа) уклав 

охоронний договір стосовно Майна, якщо воно є пам’яткою культурної спадщини, щойно 

виявленим об’єктом культурної спадщини чи його частиною, а завірена Балансоутримувачем 

(власником або уповноваженим ним органом (особою) копія охоронного договору додається 

до цього договору як його невід’ємна частина. 

9.3. Орендар має можливість, забезпечену його власними або залученими фінансовими 

ресурсами, своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату та інші платежі 

відповідно до цього договору. 

9.4. Одночасно або до дати укладення цього договору Орендар повністю сплатив 

авансовий внесок з орендної плати в розмірі, визначеному у пункті 10 Умов. 

 
10. Додаткові умови оренди 

10.1. Орендар зобов’язаний виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням 

уповноваженого органу про встановлення додаткових умов оренди, визначених у пункті 13 

Умов, за умови, що посилання на такі додаткові умови оренди було включено до оголошення 

про передачу майна в оренду, інформаційного повідомлення про об’єкт (пункт 4.2 Умов). 

 
11. Відповідальність і вирішення спорів за договором 

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони 

несуть відповідальність згідно із законом та договором. 

11.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за 

зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим договором. Орендар відповідає 

за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно 

власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване 

комунальне Майно. 

11.3. Спори, які виникають за цим договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом 

переговорів, вирішуються в судовому порядку. 

11.4. Стягнення заборгованості з орендної плати, пені та неустойки (за наявності), 

передбачених цим договором, може здійснюватися на підставі рішення суду. Стягнення 

заборгованості з оплати орендної плати відповідно до частини 6 статті 17 Закону може 

здійснюватися в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

 

12. Строк чинності, умови зміни та припинення договору 

12.1. (1) Цей договір укладено на строк, визначений у пункті 12 Умов. Перебіг строку 

договору починається з дня набрання чинності цим договором. Цей договір набирає чинності 

в день його підписання сторонами (нотаріального посвідчення, якщо відповідно до 

законодавства договір підлягає нотаріальному посвідченню). Строк оренди за цим договором 

починається з дати підписання акта приймання-передачі і закінчується датою припинення 

цього договору.  

Або*: 

12.1. (2) Цей договір укладено на строк, визначений у частині другій пункту 12 Умов, 

але у будь-якому разі не довше ніж до моменту переходу права власності на Майно (єдиний 
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майновий комплекс, до складу якого входить Майно) до переможця аукціону, проведеного 

відповідно до вимог Закону про приватизацію. Орендодавець зобов’язаний надіслати 

Орендарю інформаційне повідомлення (письмово або на його електронну адресу), 

передбачене частиною третьою статті 21 Закону про приватизацію, або посилання на таке 

повідомлення в електронній торговій системі, а також копію договору купівлі-продажу 

Майна (комунального підприємства, на балансі якого перебуває Майно), укладеного в 

результаті проведення аукціону, або посилання на текст такого договору, оприлюдненого в 

електронній торговій системі, протягом трьох робочих днів з моменту оприлюднення 

відповідно інформаційного повідомлення і договору в електронній торговій системі, 

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на Майно або на єдиний майновий комплекс комунального підприємства, на 

балансі якого перебуває Майно. 

*Альтернативне формулювання пункту 12.1 застосовується, якщо станом на дату 

укладення цього договору стосовно Майна (або єдиного майнового комплексу до складу якого 

входить Майно) прийнято рішення про включення до переліку об’єктів, що підлягають 

приватизації. 

12.2. Умови цього договору зберігають силу протягом всього строку дії цього договору, 

в тому числі у разі, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що 

погіршують становище Орендаря, крім випадку, передбаченого пунктом 3.7 цього договору, 

а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов’язань. 

12.3. Зміни і доповнення до договору вносяться до закінчення строку його дії за 

взаємною згодою сторін з урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов 

та обмежень шляхом укладення договорів про внесення змін і доповнень у письмовій формі, 

які підписуються сторонами та є невід’ємними частинами цього договору. 

12.4. Продовження цього договору здійснюється з урахуванням вимог, встановлених 

статтею 18 Закону та Порядком. 

Орендар, який бажає продовжити цей договір на новий строк, повинен звернутись до 

Орендодавця за три місяці до закінчення строку дії договору із заявою. 

До заяви додається звіт про оцінку об’єкта оренди - якщо об’єкт оренди 

використовується на підставі договору оренди, укладеного без проведення аукціону або 

конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий строк. 

До заяви додається звіт про оцінку об’єкта оренди та рецензія на нього, якщо договір 

оренди продовжується вперше за умови, якщо строк оренди за таким договором становить 

п’ять років або менше і був укладений без проведення конкурсу чи аукціону, або договір 

оренди, що продовжується, був укладений без проведення аукціону з підприємствами, 

установами, організаціями, передбаченими статтею 15 Закону. 

Якщо заява подається підприємством, установою, організацією, що надає соціально 

важливі послуги населенню, орендар подає також документи, що підтверджують 

відповідність критеріям, установленим абзацом 2 пункту 137 Порядку та/або абзацу 5 

частини 2 статті 18 Закону. 

Пропуск строку подання заяви Орендарем є підставою для припинення цього договору 

на підставі закінчення строку, на який його було укладено, відповідно до пункту 143 

Порядку. 

Орендар, який має намір продовжити договір оренди нерухомого майна, що підлягає 

продовженню за результатами проведення аукціону, зобов’язаний забезпечити доступ до 

об’єкта оренди потенційних орендарів. 

Орендар має переважне право на продовження цього договору, яке може бути 

реалізовано ним у визначений в Порядку спосіб. 

Оприлюднення на веб-сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) орендаря, який 

отримав в оренду Майно без проведення аукціону, недостовірної інформації, що стала 

підставою для укладення договору оренди, є підставою для дострокового припинення 
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договору оренди за ініціативою Орендодавця, а також не продовження договору оренди на 

новий строк. 

12.5. Якщо інше не передбачено цим договором, перехід права власності на орендоване 

Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цим договором, і 

він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його 

правонаступника), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем. 

12.6. Договір припиняється: 

12.6.1 з підстав, передбачених частиною першою статті 24 Закону, і при цьому: 

12.6.1.1. якщо підставою припинення договору є закінчення строку, на який його 

укладено (абзац другий частини 1 статті 24 Закону), то договір вважається припиненим з: 

дати закінчення строку, на який його було укладено, на підставі рішення Орендодавця 

(якщо цей договір використовується для передачі в оренду Майна комунальної форми 

власності, то рішення приймається органом, визначеним відповідно до абзацу 2 частини 4 

статті 18 Закону) про відмову у продовженні цього договору, прийнятого з підстав, 

передбачених статтею 19 Закону, в межах строків, визначених частиною 5 статті 18 Закону; 

або рішення орендодавця про припинення цього договору з підстав пропуску Орендарем 

строку на подання заяви про продовження цього договору, передбаченого частиною 3 статті 

18 Закону (пункт 143 Порядку); 

дати, визначеної в абзаці 3 пункту 151 Порядку, якщо переможцем аукціону на 

продовження цього договору стала особа інша, ніж Орендар, — на підставі протоколу 

аукціону (рішення Орендодавця не вимагається); 

12.6.1.2. якщо підставою припинення договору є обставини, передбачені абзацами 3, 4, 

7, 8,  частини 1 статті 24 Закону, договір вважається припиненим з дати настання відповідної 

обставини на підставі рішення Орендодавця або на підставі документа, який свідчить про 

настання факту припинення юридичної особи або смерті фізичної особи; 

12.6.2 якщо Орендар надав недостовірну інформацію про право бути орендарем 

відповідно до положень частин 3 і 4 статті 4 Закону, а також якщо Орендар, який отримав 

Майно в оренду без проведення аукціону, надав та/або оприлюднив на веб-сайті (сторінці чи 

профілі в соціальній мережі) недостовірну інформацію про себе та/або свою діяльність. 

Договір вважається припиненим з цієї підстави в односторонньому порядку на 30 день 

після надіслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього 

договору, крім випадку, коли протягом зазначеного строку Орендар звернувся до суду з 

оскарженням такого рішення Орендодавця. 

У такому разі договір вважається припиненим: 

після двох місяців з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо судом не 

відкрито провадження у справі за таким позовом Орендаря протягом зазначеного 

двомісячного строку; або 

з дати набрання законної сили рішенням суду про відмову у позові Орендаря; або 

з дати залишення судом позову без розгляду, припинення провадження у справі або з 

дати відкликання Орендарем позову. 

Лист про дострокове припинення надсилається на адресу електронної пошти Орендаря 

і поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою 

місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна; 

12.6.3 (1) якщо цей договір підписаний без одночасного підписання акта приймання-

передачі Майна. Договір вважається припиненим з цієї підстави на п’ятий робочий день 

після підписання цього договору, якщо станом на цей день акт приймання-передачі не 

підписаний через відмову Орендаря, про що Балансоутримувач повинен скласти акт та 

повідомити Орендодавцю.  

Або*: 

12.6.3 (2) якщо цей договір підписаний без одночасного підписання акта приймання-

передачі Майна. Договір вважається припиненим з цієї підстави на 15-й робочий день після 

припинення договору з попереднім орендарем, якщо протягом встановленого цим договором 
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строку акт приймання-передачі не підписаний через відмову Орендаря, про що 

Балансоутримувач повинен скласти акт і повідомити Орендодавцю.  

*Альтернативне формулювання пункту 12.6.3 застосовується, якщо договір є 

договором, який укладається із переможцем аукціону на продовження договору оренди 

(договір типу 5.1(В) і такий переможець аукціону є особою іншою, ніж орендар майна, 

станом на дату оголошення аукціону. 

12.6.4. на вимогу Орендодавця з підстав, передбачених пунктом 12.7 цього договору, і 

при цьому договір вважається припиненим в день, визначений відповідно до абзацу третього 

пункту 12.8 цього договору; 

12.6.5. на вимогу Орендаря з підстав, передбачених пунктом 12.9 цього договору, і при 

цьому договір вважається припиненим в день, визначений відповідно до абзацу другого 

пункту 12.10 цього договору; 

12.6.6. за згодою сторін на підставі договору про припинення з дати підписання акта 

повернення Майна з оренди; 

12.6.7. на вимогу будь-якої із сторін цього договору за рішенням суду з підстав, 

передбачених законодавством. 

12.7. Договір може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо 

Орендар: 

12.7.1. допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців або 

сумарна заборгованість з орендної плати більша, ніж плата за три місяці; 

12.7.2. використовує Майно не за цільовим призначенням, визначеним у пунктах (3)7.1, 

(3)7.1.1 або (4)7.1 Умов, або використовує Майно за забороненим цільовим призначенням, 

визначеним у пункті (2)7.1 Умов; 

12.7.3. без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у 

користування іншій особі, крім випадків, коли Орендар передав Майно в суборенду на 

підставі пункту 8.1 цього договору і надав Орендодавцю копію договору суборенди для його 

оприлюднення в електронній торговій системі; 

12.7.4. уклав договір суборенди з особами, які не відповідають вимогам статті 4 Закону; 

12.7.5. перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача 

здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього договору; 

12.7.6. порушує додаткові умови оренди, зазначені у пункті 14 Умов; 

12.7.7. істотно порушує умови охоронного договору, укладеного стосовно Майна, і 

копія якого є додатком до цього договору або передана Орендарю відповідно до вимог 

частини восьмої статті 6 Закону; 

12.7.8. відмовився внести зміни до цього договору у разі виникнення підстав, 

передбачених пунктом 3.7 цього договору. 

12.8. Про наявність однієї з підстав для дострокового припинення договору з ініціативи 

Орендодавця, передбачених пунктом 12.7 цього договору, Орендодавець або 

Балансоутримувач повідомляє Орендареві та іншій стороні договору листом. У листі 

повинен міститись опис порушення і вимогу про його усунення в строк не менш як 15 та не 

більш як 30 робочих днів з дати реєстрації листа (у строк 5 робочих днів, якщо порушення 

стосується прострочення сплати орендної плати або перешкоджання у здійсненні 

Орендодавцем або Балансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист 

пересилається на адресу електронної пошти Орендаря і поштовим відправленням із 

повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а 

також за адресою орендованого Майна. 

Якщо протягом встановленого у приписі часу Орендар не усунув порушення, 

Орендодавець надсилає Орендарю лист, у якому повідомляє Орендареві про дострокове 

припинення договору на вимогу Орендодавця. У листі зазначається підстава припинення 

договору, посилання на вимогу про усунення порушення, а також посилання на обставини, 

які свідчать про те, що порушення триває після закінчення строку, відведеного для його 

усунення. 
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Договір вважається припиненим на п’ятий робочий день після надіслання 

Орендодавцем або Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього 

договору. Орендодавець надсилає Орендарю лист про дострокове припинення цього 

договору електронною поштою, а також поштовим відправленням із повідомленням про 

вручення і описом вкладення за адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою 

орендованого Майна. Дата дострокового припинення цього договору на вимогу Орендодавця 

встановлюється на підставі штемпеля поштового відділення на поштовому відправленні 

Орендодавця. 

12.9. Цей договір може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо: 

12.9.1. протягом одного місяця після підписання акта приймання-передачі Орендар 

отримає докази істотної невідповідності об’єкта оренди інформації про нього, зазначеній в 

оголошенні або інформаційному повідомленні/інформації про об’єкт оренди, якщо договір 

укладено без проведення аукціону, або в акті приймання-передачі; або 

12.9.2. протягом двох місяців після підписання акта приймання-передачі Орендар не 

матиме можливості використовувати об’єкт або приступити до виконання ремонтних робіт 

на об’єкті через відсутність на об’єкті можливості підключення до комунальних послуг, або 

відмови Балансоутримувача укласти із Орендарем договір про відшкодування витрат 

Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг 

Орендарю, або відмови постачальників відповідних комунальних послуг укласти із 

Орендарем договори на постачання таких послуг протягом одного місяця з моменту 

звернення Орендаря (за умови, що Орендар звернувся до таких постачальників послуг не 

пізніше ніж протягом одного місяця після підписання акта приймання-передачі Майна). 

12.10. Про виявлення обставин, які дають право Орендарю на припинення договору 

відповідно до пункту 12.9 цього договору, Орендар повинен повідомити Орендодавцю і 

Балансоутримувачу із наданням відповідних доказів протягом трьох робочих днів після 

закінчення строків, передбачених пунктом 12.9 договору. Якщо протягом 30 днів з моменту 

отримання повідомлення Орендаря зауваження Орендаря не будуть усунені, Орендар 

надсилає Орендодавцю і Балансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього 

договору і вимогу про повернення забезпечувального депозиту і сплачених сум орендної 

плати. Вимоги Орендаря, заявлені після закінчення строків, встановлених цим пунктом 

договору, задоволенню не підлягають. 

Договір вважається припиненим на десятий робочий день після надіслання Орендарем 

Орендодавцю і Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору, крім 

випадків, коли Орендодавець або Балансоутримувач надав Орендарю обґрунтовані 

зауваження щодо обставин, викладених у повідомленні Орендаря. Спори щодо 

обґрунтованості цих зауважень вирішуються судом. 

За відсутності зауважень Орендодавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом 

другим цього пункту: 

Балансоутримувач повертає Орендарю відповідну частину орендної плати, сплаченої 

Орендарем, протягом десяти календарних днів з моменту отримання вимоги Орендаря і 

підписання Орендарем акта повернення Майна з оренди; 

Орендодавець повертає сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом 

десяти календарних днів з моменту отримання вимоги Орендаря і підписання Орендарем 

акта повернення Майна з оренди. Повернення орендної плати, що була надміру сплачена 

Орендарем до бюджету, здійснюється у порядку, визначеному законодавством. 

12.11. У разі припинення договору: 

поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за 

згодою осіб, визначених у пункті 5.1 цього договору, які можна відокремити від 

орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а поліпшення, які не 

можна відокремити без шкоди для майна, - комунальною власністю Корюківської міської 

територіальної громади; 
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поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, визначених у пункті 5.1 цього 

договору, які не можна відокремити без шкоди для Майна, є комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади вважається поверненим Орендодавцю/ 

Балансоутримувачу з моменту підписання Балансоутримувачем та Орендарем акта 

повернення з оренди орендованого Майна. 

 
13. Інше 

13.1 Орендар письмово повідомляє іншим сторонам договору протягом п’яти робочих 

днів з дати внесення змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських реквізитах і 

контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендареві про 

відповідні зміни письмово або на адресу електронної пошти. 

13.2. Якщо цей договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на таке 

посвідчення несе Орендар. 

13.3. Якщо протягом строку дії договору відбувається зміна Орендодавця або 

Балансоутримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач стає стороною 

такого договору шляхом складення акта про заміну сторони у договорі оренди комунального 

майна (далі - акт про заміну сторони) за довільною формою і оприлюднюється на його 

офіційному веб-сайті. Акт про заміну сторони підписується попереднім і новим 

Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсилається іншим сторонам 

договору листом (цінним з описом). Акт про заміну сторони складається у трьох 

оригінальних примірниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов’язаний 

(протягом п’яти робочих днів від дати його надсилання Орендарю) опублікувати зазначений 

акт в електронній торговій системі. Орендодавець або Балансоутримувач за цим договором 

вважається заміненим з моменту опублікування акта про заміну сторін в електронній 

торговій системі. 

У разі коли договір нотаріально посвідчено, то підписи посадових осіб попереднього і 

нового орендодавців на акті про заміну сторони підлягають нотаріальному посвідченню. 

13.4. У разі реорганізації Орендаря договір оренди зберігає чинність для відповідного 

правонаступника юридичної особи - Орендаря. 

У разі виділу з юридичної особи - Орендаря окремої юридичної особи перехід до такої 

особи прав і обов’язків, які витікають із цього договору, можливий лише за згодою 

Орендодавця. 

Заміна сторони Орендаря набуває чинності з дня внесення змін до цього договору. 

Заміна Орендаря інша, ніж передбачена цим пунктом, не допускається. 

13.5. Цей Договір укладено у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну 

силу, по одному для Орендаря, Орендодавця і Балансоутримувача. 

Підписи сторін 

Від Орендаря: ___________________ 

Від Орендодавця: ___________________ 

Від Балансоутримувача:  ___________________ 

_____________________ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 13-7/VIII   

 

Про списання майна  

міської комунальної власності 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 14.05.2021 року № 09-14/333, довідку КП 

«РАМПА» від 23.06.2021 № 378/06-21, відповідно до Положення про порядок 

списання об’єктів комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади, затвердженого рішенням п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 30-5/VIІІ, враховуючи рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

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

міської ради на списання з балансу об’єкта нерухомості – приміщення шкільної 

майстерні, що знаходиться за адресою: вул. Шкільна, 3, с. Тютюнниця, 

Корюківського району, 1960 року введення в експлуатацію, інвентарний номер 

101310077, балансовою (первісною) вартістю 5 722,00 грн. (п’ять тисяч сімсот 

двадцять дві гривні 00 копійок), знос 100%. 

 

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

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

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                             Р. АХМЕДОВ 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 14-7/VIII   

 

Про включення нового об’єкта 

до Переліку об’єктів міської комунальної власності,  

що підлягають приватизації у 2021 році 

 

 

З метою реалізації завдань по приватизації об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської  територіальної громади в особі Корюківської 

міської ради у 2021 році, забезпечення надходження коштів до міського 

бюджету, враховуючи рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року № 6-2/VIII «Про затвердження міських 

Програм», рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 15.11.2018 року «Про приватизацію майна міської комунальної 

власності», рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

19.01.2021 року № 28 «Про формування переліку об’єктів малої приватизації на 

2021 рік», рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, відповідно до 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 

керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Включити новий об’єкт до Переліку об’єктів комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 

2021 році, що затверджений рішенням Корюківської міської ради від 25.02.2021 

року № 9-4/VIІІ «Про затвердження Переліку об’єктів міської комунальної 

власності, що підлягають приватизації у 2021 році», згідно з додатком.  

 



2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради опублікувати 

дане рішення, на офіційному сайті Корюківської міської ради протягом п’яти 

робочих днів з дня прийняття даного рішення.  

 

3. Виконавчому апарату та виконавчому комітету міської ради (органу 

приватизації) здійснювати заходи по приватизації включеного до Переліку 

об’єкта, відповідно до вимог чинного законодавства України та цього рішення. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання   

від 08.07.2021 року № 14-7/VIІI 

 

 

Новий об’єкт, що включається до Переліку 

 об’єктів комунальної власності Корюківської міської територіальної громади,  

які підлягають приватизації у 2021 році 

 

Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа 

кв.м 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Громадський 

будинок з 

господарськими 

(допоміжними) 

будівлями та 

спорудами  

Чернігівська 

область, 

Корюківський 

район,                        

с. Сахутівка, вулиця 

Шевченка, будинок 

60-В 

112,9 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон  

 

 

Секретар міської ради                                                       А.ПЛЮЩ 

 

 

 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 15-7/VIII   

 

Про затвердження рішень виконавчого комітету  

Корюківської міської ради з питань майна 

міської комунальної власності 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, 

керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради: 

- від 21 травня 2021 року № 226 «Про продовження договору оренди 

майна міської комунальної власності без аукціону»; 

- від 08 червня 2021 року № 244 «Про оренду майна міської комунальної 

власності»; 

- від 16 червня 2021 року № 266 «Про передачу лікарських засобів». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                     Р.АХМЕДОВ 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 16-7/VIII  

 

Про порядок розподілу орендної плати 

за користування майном комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади 

 

 

З метою створення єдиного організаційно-правового механізму розподілу 

плати за оренду комунального майна, відповідно до Бюджетного кодексу 

України, п.п. 133.4.1 ст. 133 Податкового кодексу України, Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна, враховуючи рекомендації 

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

економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Визначити наступний порядок розподілу орендної плати за 

користування майном комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади: 

1.1. У разі коли орендодавцем майна є Корюківська міська рада, орендна 

плата спрямовується: 

- за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, нерухоме майно 

та інше окреме індивідуально визначене майно - 100 відсотків до місцевого 

бюджету; 

1.2. У разі коли орендодавцем майна є комунальне підприємство, на 

балансі якого перебуває це майно, орендна плата 100 відсотків сплачується 

користувачами на відповідний рахунок такого комунального підприємства та 

спрямовується: 

- за нерухоме майно та інше окреме індивідуально визначене майно – 90 

відсотків орендної плати підприємству, на балансі якого перебуває це майно, 10 

відсотків – до місцевого бюджету; 



1.3. У разі оренди комунального майна, що перебуває на балансі 

бюджетної установи, орендна плата 100 відсотків сплачується користувачами 

на відповідний рахунок такої установи – балансоутримувача та в повному 

розмір є її власними надходженнями незалежно від того, хто виступає 

орендодавцем майна; 

1.4. У разі оренди комунального майна, яке перебуває на балансі  

комунального підприємства, що має статус неприбуткового, орендна плата 100 

відсотків сплачується користувачами на відповідний рахунок такого 

підприємства та не підлягає розподіленню, використовується виключно на 

фінансування статутної діяльності неприбуткового підприємства незалежно від 

того, хто виступає орендодавцем майна. 

 

2. Комунальне підприємство, на балансі якиогоперебуває орендоване 

комунальне майно, кожного місяця перераховує до міського бюджету частину 

орендної плати у відсотках, встановлених підпунктом 1.2. цього рішення. 

 

3. Вважати таким, що втратив чинність розділ 6 Методики розрахунку та 

порядку використання плати за оренду майна міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17 грудня 2019 року № 8-31/VІІ «Про внесення змін до Методики 

розрахунку та порядку використання плати за оренду майна міської 

комунальної власності». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                         Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

  

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 17-7/VIII   

 

Про приведення мережі закладів загальної середньої освіти  

Корюківської міської ради у відповідність до вимог  

Концепції «Нова українська школа» 

  

 

З метою оптимізації мережі закладів освіти, що належать до комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, враховуючи Протокол 

громадського обговорення проєкту рішення Корюківської міської ради «Про 

приведення мережі закладів загальної середньої освіти Корюківської міської 

ради у відповідність до вимог Концепції «Нова українська школа»» від 

27.06.2021 року, неукомплектованість класів закладів освіти та норми 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», 

керуючись Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», нормами Цивільного Кодексу України, відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Привести мережу закладів загальної середньої освіти, що належать до 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади у 

відповідність до вимог Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року, а саме: 

1.1. Припинити діяльність юридичної особи – Білошицькослобідська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської 

області (Код ЄДРПОУ 32936804), що знаходиться за адресою: 15320, 

Чернігівська область, Корюківський район, село Білошицька Слобода, вулиця 

Шевченка, будинок 30, шляхом ліквідації.  



1.2. Припинити діяльність юридичної особи – Охрамієвицька 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської 

області (Код ЄДРПОУ 33201481), що знаходиться за адресою: 15313, 

Чернігівська область, Корюківський район, село Охрамієвичі, вулиця 

Шевченка, будинок 75, шляхом ліквідації. 

 

2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичних 

осіб, зазначених в пункті 1 даного рішення - два місяці з дня оприлюднення 

повідомлення про рішення щодо припинення шляхом ліквідації, зазначених в 

пункті 1 даного рішення. 

 

3. Затвердити склад ліквідаційних комісій з припинення юридичних осіб, 

зазначених в пункті 1 даного рішення (надалі - Комісії), що додається. 

3.1. Визначити місцезнаходження Комісій за адресою: 15300, 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка,                          

вулиця Бульварна, буд. 6.  

 

4. Комісіям: 

4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації юридичних 

осіб, зазначених в пункті 1 даного рішення, у встановленому законодавством 

порядку. 

4.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс у відповідності до вимог 

законодавства.  

4.2. З дня набрання чинності цього рішення до Комісій переходять 

повноваження щодо управління справами юридичних осіб, зазначених в пункті 

1 даного рішення, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших 

документів, яке надається голові комісії Савченку О.М. (перший підпис) та 

члену комісії Дзюбі О.М. (другий підпис). 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 08.07.2021 року № 17-7/ VIІІ 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення Білошицькослобідської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович   Перший заступник міського голови 

РНОКПП ХХХХ 

Члени комісії: 

 

Долбіна Людмила Михайлівна                  Головний спеціаліст відділу  

РНОКПП ХХХХ земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату  

 міської ради 

 

Дзюба Олена Миколаївна                           Головний спеціаліст Відділу освіти,         

РНОКПП ХХХХ       культури, молоді та спорту   

       Корюківської міської ради,  

       секретар комісії 

 

Чубара Тетяна Михайлівна                        Головний бухгалтер централізованої                     

РНОКПП  ХХХХ                         бухгалтерії Відділу освіти,  

       культури, молоді та спорту  

       Корюківської міської ради  

 

Костюк Валентина Павлівна                      Начальник відділення господарського   

РНОКПП ХХХХ                забезпечення Відділу освіти,  

       культури, молоді та спорту  

       Корюківської міської ради 

 

 

Секретар міської ради                                                                  А.ПЛЮЩ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 08.07.2021 року № 17-7/ VIІІ 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення Охрамієвицької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Корюківської міської ради  Чернігівської області 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович   Перший заступник міського голови 

РНОКПП ХХХХ 

 

Члени комісії: 

 

Долбіна Людмила Михайлівна                  Головний спеціаліст відділу  

РНОКПП ХХХХ земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату  

 міської ради 

 

Дзюба Олена Миколаївна                           Головний спеціаліст Відділу освіти,         

РНОКПП ХХХХ        культури, молоді та спорту   

       Корюківської міської ради,  

       секретар комісії 

 

Чубара Тетяна Михайлівна                        Головний бухгалтер централізованої                     

РНОКПП ХХХХ       бухгалтерії Відділу освіти, 

       культури, молоді та спорту  

       Корюківської міської ради      

 

Костюк Валентина Павлівна                     Начальник відділення господарського   

РНОКПП ХХХХ        забезпечення Відділу освіти,  

       культури, молоді та спорту  

       Корюківської міської ради 

 

 

Секретар міської ради                                                           А.ПЛЮЩ 

 



ПРОТОКОЛ  

громадських слухань щодо врахування громадських інтересів 

стосовно проекту рішення Корюківської міської ради «Про 

приведення мережі закладів загальної середньої освіти Корюківської 

міської ради у відповідність до вимог Концепції «Нова українська 

школа» 

 

 

м. Корюківка                                                                                    27.06.2021 р.  

 

Громадські слухання розпочались об 10.00 в приміщенні Корюківської 

міської ради  за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. 

Бульварна, 6. 

 

ПРИСУТНІ: 

 

Громада міста: 

Учасники громадських слухань – представники органу місцевого 

самоврядування та виконавчої влади: Биков Олександр Миколайович – 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Корюківської 

міської ради; Плющ Анастасія Вікторівна – секретар Корюківської міської ради; 

Ващенко Іван Олександрович – начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату Корюківської міської ради; Наумчик Ірина 

Володимирівна – начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради; Власенко Олена Михайлівна – директор Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради; Кириченко Алла Анатоліївна – 

голова первинної профспілкової організації педагогічних працівників 

Корюківської територіальної громади.  

СЛУХАЛИ:  

Начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В., яка повідомила присутніх про мету зібрання - 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів 

стосовно проекту рішення Корюківської міської ради «Про приведення 



мережі закладів загальної середньої освіти Корюківської міської ради у 

відповідність до вимог Концепції «Нова українська школа». 

  

Ващенко І.О., начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату Корюківської міської ради,  зазначив, що для проведення 

громадських слухань необхідно обрати головуючого та секретаря громадських 

слухань. 

ВИСТУПИЛИ: 

Плющ А.В., яка запропонувала обрати головуючим громадських слухань - 

Бикова Олександра Миколайовича – заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Корюківської міської ради, секретарем - Власенко 

Олену Михайлівну - директора Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради.  

ВИРІШИЛИ: 

Обрати головуючим - Бикова Олександра Миколайовича, секретарем 

громадських слухань -  Власенко Олену Михайлівну. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Результати голосування : 

За – 6 

Проти – 0 

Утримались – 0 

Рішення прийнято одноголосно.  

СЛУХАЛИ: 

Головуючого громадських слухань Бикова О.М., який звернув увагу 

присутніх на факт відсутності на громадських слуханнях членів територіальної 

громади та представників громадських організацій, окрім  представники органу 

місцевого самоврядування та виконавчої влади, та запропонував провести 

громадські слухання за наявних учасників, затвердити порядок денний і запросив 

надати пропозиції щодо регламенту проведення слухань наявних учасників. 

ВИСТУПИЛИ: 



Плющ А.В. з пропозицією затвердити наступний порядок денний та 

регламент громадських слухань: 

Порядок денний 

1.Про обрання головуючого, секретаря  громадських слухань. 

2.Про затвердження порядку денного і регламенту громадських слухань. 

3.Доповідь Наумчик І.В. - начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради.  

4.Підбиття підсумків громадського слухання з урахуванням пропозицій і 

зауважень громадськості. 

 

Регламент громадських слухань: 

1.На вступне слово головуючого - до 2 (двох)  хвилин; 

2.На доповідь доповідача - до 5 (п’яти )хвилин; 

3.На кожну із співдоповідей (але не більше двох) - до 2 (двох) хвилин; 

4. Відповіді експертів на питання після доповіді і всіх співдоповідей разом до 5 

(п’яти) хвилин; 

5.На виступи з обговорення питання порядку денного - до 5 (п’яти) хвилин. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Вирішили: затвердити запропоновані Плющ А.В. порядок денний громадських 

слухань та регламент громадських слухань. 

Результати голосування : 

За – 6 

Проти – 0 

Утримались – 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

ВИСТУПИЛИ:  

Доповідач Наумчик І.В.  - ознайомила присутніх із станом мережі закладів 

загальної середньої освіти  Корюківської міської ради та звернула увагу на 



проблематику функціонування  Білошицькослобідської та Охрамієвицької ЗОШ І-

ІІ ступенів, які вже декілька років є малокомплектними.  

 У Білошицькослобідській ЗОШ І-ІІ ст. у 2020 – 2021 навчальному році 

навчається 29 учнів. З них у 1- 4 класах – 19.   

        У середній ланці повноцінно  функціонує  лише 9 – й клас.  5- й, 8-й  клас 

взагалі відсутні, а у  6 класі,  де  4 учні  та у 7 класі,  де 1 учень, навчання 

організоване за індивідуальною формою навчання за навчальними планами з  

тижневим навантаженням  8 годин.  Про виконання навчального плану мова 

взагалі не йде, оскільки  0,25 годин,   відведених у навчальному плані на вивчення 

предмету (тобто тривалість уроку 15 хвилин) не дає можливості учням 

повноцінно засвоїти матеріал. Отже,  про якісну освіту в таких умовах, розмова 

взагалі відсутня.  

       Середня наповнюваність класів становить – 3,2 ( по громаді – 16, 3).  

       Надалі контингент учнів  цієї школи зменшуватиметься. Передбачається, що 

у найближчі п’ять років набір учнів до першого класу становитиме: 

- 2021 році- 3; 

- 2022 році- 1; 

- 2023 році- 2; 

- 2024 році- 0; 

- 2025 році- 3. 

    

        У школі працює 12 педагогічних працівників. З них 2 пенсійного віку 17 %). 

Кількість учнів, що припадає на одного вчителя – 2.4. 

        6 предметів  ( 33 %):   інформатика, хімія, російська мова, зарубіжна 

література, музичне та образотворче мистецтво викладаються вчителями, які не 

мають відповідного фаху.    

  

       За підсумками І семестру 2020/2021 навчального року та 2019/2020 

навчального року  на 10-12 балів навчається 2 учні (22%), на 7-9 балів – 1 учень 

(11 балів), на 4-6 балів – 6 учнів (66%).        

        Протягом навчального року учні школи зовсім не брали участі в предметних 

міських конкурсах, конкурсах еколого-натуралістичного напрямку, а отже, 

відсутня індивідуальна робота з учнями щодо виявлення обдарованих та здібних 

школярів. 

         Протягом навчального року жоден учитель не підготував методичних 

рекомендацій (розробки уроків) в педагогічних виданнях,  не брали  участі  



учителі школи і у фаховому конкурсі «Учитель року», що давало б можливість їх 

професійному удосконаленню та майстерності. 

         Використання у закладі одного мультимедійного проектора не дає 

можливості проведення сучасного року з використанням ІКТ. 

 

У Охрамієвицькій ЗОШ І-ІІ ст. у 2020 – 2021 навчальному році навчається 

38 учнів. З них у 1- 4 класах – 14.  Навчання у початковій ланці здійснюється у 

класах - комплектах. Відсутній 2-й клас. Функціонують класи, де менше 5 – ти 

учнів ( 4 клас – 3 уч., 6 клас – 2 уч.,  8 клас – 2 уч.).  

 Середня наповнюваність класів становить – 4,2. 

       Надалі контингент учнів  цієї школи зменшуватиметься. Передбачається, що 

у найближчі п’ять років набір учнів до першого класу становитиме: 

- 2021 році- 6; 

- 2022 році- 6; 

- 2023 році- 2; 

- 2024 році- 2; 

- 2025 році- 2.   

 

       У школі працює 10 педагогічних працівників. З них 3 пенсійного віку (30 %). 

Кількість учнів, що припадає на одного вчителя – 3.8. 

        За браком фахівців відповідного фаху частина предметів навчального плану 

викладається не за фахом, а саме: англійська мова, хімія,  трудове навчання,  

інформатика, російська мова, зарубіжна література, музичне та образотворче 

мистецтво.  

       За підсумками І семестру 2020/2021 навчального року з 27 учнів  на 10-12 

балів  навчається 2 учні (7 %), на 7-9 балів – 7 учнів (30%), на 4-6 балів – 17 учнів 

(63%). За підсумками 2019/2020 року з 29 учнів на 10-12 балів навчається 2 учні 

(7%), на 7-9 балів – 9 учнів (31%), на 4-6 балів – 18 учнів (62%).  

Протягом останніх років учні школи зовсім мало брали участь в 

предметних міських конкурсах, конкурсах еколого-натуралістичного напрямку, 

а отже, відсутня індивідуальна робота з учнями щодо виявлення обдарованих та 

здібних школярів. 

         Така ж тенденція пасивності спостерігається  і у роботі педагогічного 

колективу, жоден учитель не підготував методичних рекомендацій (розробки 

уроків) в педагогічних виданнях,  не брали  участі  учителі школи і у фаховому 

конкурсі «Учитель року», що давало б можливість їх професійному 

удосконаленню та майстерності. 

         Використання у закладі одного мультимедійного проектора не дає 

можливості проведення сучасного року з використанням ІКТ.  



У кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій наявна 

комп’ютерна техніка - 6 сучасних комп’ютерів, проте відсутній фахівець з 

інформаційних технологій, який зміг би повноцінно її застосовувати на заняттях 

з учнями. 

Значна видаткова частина бюджету Корюківської міської територіальної 

громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Середня 

наповнюваність класів у закладах освіти Корюківської міської територіальної 

громади  становить 16,4 учнів, у сільській місцевості – 8,6 учнів. У той же час, 

середня наповнюваність класів у Білошицькослобідській загальноосвітній школі  

І–ІІ ступенів  становить – 3,2 учнів, а у Охрамієвицькій ЗОШ І-ІІ ст. – 4, 2 учнів. 

Дані заклади освіти є найбільш затратними серед усіх шкіл ТГ у зв’язку з 

відсутністю класів, в яких навчається 5 учнів. 

Усі вищеперераховані чинники підводять до висновку про недоцільність  

подальшого функціонування Білошицькослобідської ЗОШ І-ІІ ст. і 

Охрамієвицької ЗОШ І-ІІ ст., та потребу в оптимізації мережі закладів загальної 

середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа».  

 

ОБГОВОРЕННЯ. 

ВИСТУПИЛИ: 

Плющ А.В., секретар Корюківської міської ради, запитала про те, куди і як буде 

організовано підвіз, харчування, режим навчання учнів Білошицькослобідської 

тв Охрамієвицької ЗОШ І-ІІ ст.  у разі їх ліквідації. 

Наумчик І.В. надала відповідь, що підвіз учнів закладів, які ліквідовуються, буде 

здійснюватися новими комфортними шкільними автобусами до Перелюбської 

ЗОШ І-ІІІ ст., враховуючи бажання батьків та учнів. Рейси будуть організовані 

максимально комфортно для учнів, враховуючи вікові категорії дітей, адже 

навчання у Перелюбській ЗОШ І-ІІІ ст. починається о 9.00 ранку. Буде 

здійснюватися супровід учнів під час підвозу. У школі готові переглянути графік 

харчування учнів, щоб привозні діти харчувалися раніше.  Будуть працювати 

групи продовженого дня, гуртки, майстер-класи з метою максимального 

завантаження часу учнів до здійснення підвозу додому.  

Кириченко А.А., голова первинної профспілкової організації педагогічних 

працівників Корюківської територіальної громади, поцікавилася  про те, як 

будуть працевлаштовані педагогічні працівники закладів, що ліквідуються. 



Наумчик І.В. надала відповідь, що всі педагогічні працівники непенсійного віку 

з ліквідованих закладів будуть працевлаштовані в основному до Перелюбської 

ЗОШ І-ІІІ ст. та  деякі до Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст.  

СЛУХАЛИ:  

Головуючого громадських слухань Бикова О.М., який запропонував  

погодити доповідь Наумчик І.В., начальника Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради.  

ВИСТУПИЛИ:  

Секретар громадських слухань Власенко О.М., яка запропонувала погодити 

доповідь Наумчик І.В., начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

 Інших пропозицій та зауважень не надійшло. 

Результати голосування : 

За – 6 

Проти – 0 

Утримались – 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

СЛУХАЛИ:  

Головуючого громадських слухань  Бикова О.М. про необхідність підбиття 

підсумків громадських слухань, який звернув увагу присутніх, що пропозицій і 

зауважень громадськості не надходило. 

ВИСТУПИЛИ:  

Секретар громадських слухань Власенко О.М., яка запропонувала погодити 

проект рішення Корюківської міської ради «Про приведення мережі закладів 

загальної середньої освіти Корюківської міської ради у відповідність до вимог 

Концепції «Нова українська школа».    

Інших пропозицій, зауважень, скарг не надійшло. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення Корюківської міської ради «Про приведення 

мережі закладів загальної середньої освіти Корюківської міської ради у 

відповідність до вимог Концепції «Нова українська школа».   



Результати голосування : 

За – 6 

Проти – 0 

Утримались – 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Головуючий громадських слухань           ____________ Биков О.М. 

                                                                                                            (підпис) 

Секретар громадських слухань                 ____________ Власенко О.М. 

                                                                              (підпис) 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 18-7/VIII   

 

Про затвердження стратегій розвитку  

закладів загальної середньої освіти  

Корюківської міської ради 

 

 

Відповідно до п. 2 ст. 37 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, 

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

 

міська рада вирішила:  

 

1. Затвердити стратегії розвитку закладів загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради: 

1.1. Стратегію розвитку Корюківської гімназії Корюківської міської ради 

Чернігівської області на 2021-2026 роки, що додається; 

1.2. Стратегію розвитку Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області на 2021-2026 роки, 

що додається; 

1.3. Стратегію розвитку Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 Корюківської міської ради Чернігівської області на 2021-2026 роки, 

що додається; 

1.4. Стратегію розвитку Наумівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області на 2021-2026 роки, 

що додається; 

1.5. Стратегію розвитку Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області на 2021-2026 роки, 

що додається; 



1.6. Стратегію розвитку Перелюбської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області на 2021-2026 роки, 

що додається; 

1.7. Стратегію розвитку Савинківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області на 2021-2026 роки, 

що додається; 

1.8. Стратегію розвитку Сядринської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області на 2021-2026 роки, 

що додається; 

1.9. Стратегію розвитку Забарівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області на 2021-2026 роки, 

що додається; 

1.10. Стратегію розвитку Прибинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області на 2021-2026 роки, 

що додається; 

1.11. Стратегію розвитку Корюківської загальноосвітньої школи І ступеня 

№ 2 Корюківської міської ради Чернігівської області на 2021-2026 роки, що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 19-7/VIII   

 

Про відміну деяких рішень Корюківської  

міської ради з земельних питань 

 

 

Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи норми 

чинного законодавства, рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись             

п. 2 ст. 22 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Давидову Роману Миколайовичу 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2082  у зв’язку з поданою заявою. 

 

2. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Садовській Світлані Михайлівні 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2082  у зв’язку з поданою заявою. 

 

3. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Давидовій Аллі Володимирівні 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2082  у зв’язку з поданою заявою. 

 

4. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Давидову Володимиру Миколайовичу 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2082  у зв’язку з поданою заявою. 

 

5. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Назаровій Тетяні Віталіївні 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422489200:07:000:2082  у зв’язку з 

поданою заявою. 

 

6. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 



виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Давидову Миколі Федоровичу 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2082  у зв’язку з поданою заявою. 

 

7. Відмінити рішення тридцять дев’ятої сесії Рибинської сільської ради 

сьомого скликання від 06.08.2020 року «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», яким надано дозвіл 

на виготовлення проекту із землеустрою щодо земельної ділянки громадянину 

Єрмоленку Миколі Степановичу, який зареєстрований в м. Корюківка, вул. 

Зарічна, 3, кв. 41 Корюківського району Чернігівської області, орієнтовною 

площею 0,60 га для ведення особистого селянського господарства в селі 

Новоселівка, вул. Лісова, Корюківського району, Чернігівської області у зв’язку 

з поданою заявою. 

 

8. Відмінити пункт 4 рішення сорок першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 06.10.2020 року № 14-41/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Алтухову Євгену Сергійовичу 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1208  у зв’язку з поданою заявою. 

 

9. Відмінити пункт 4 рішення сорок першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 06.10.2020 року № 14-41/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу Дрозду 

Олександру Леонідовичу 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422488700:05:000:1208  у зв’язку з 

поданою заявою. 

 



10. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Ткаченку Євгену Валерійовичу 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3022  у зв’язку з поданою заявою. 

 

11. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Хорошун Наталії Анатоліївні 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3022  у зв’язку з поданою заявою. 

 

12. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Гулицькому Віктору Анатолійовичу 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3022  у зв’язку з поданою заявою. 

 

13. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Ткаченку Валерію Миколайовичу 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 



пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3022  у зв’язку з поданою заявою. 

 

14. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу Горному 

Дмитру Вікторовичу 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422487900:08:000:3022  у зв’язку з 

поданою заявою. 

 

15. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Гулицькій Любові Василівні 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3022  у зв’язку з поданою заявою. 

 

16. Відмінити пункт 3 рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VІII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 

Савченку Юрію Вікторовичу 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 площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3022  у зв’язку з поданою заявою. 

 

17. Відмінити пункт 16 рішення тридцять п’ятої сесії Охрамієвицької 

сільської ради сьомого скликання від 15.11.2019 року «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок», яким надано дозвіл Чмир Ользі 

Василівні, яка зареєстрована в селі Охрамієвичі, вулиця Перемоги, 7, 

Корюківського району, Чернігівської області на виготовлення технічної 



документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки для подальшої передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,55 га за адресою: вулиця Перемоги, село 

Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської області, у зв’язку з поданою 

заявою. 

 

18. Відмінити рішення сорокової сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.08.2020 року № 39-40/VII «Про вилучення та передачу 

земельної ділянки у постійне користування». 

 

19. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 20-7/VIII   

 

Про внесення змін до деяких рішень  

міської ради із земельних питань 

 

 

Розглянувши заяви Литвинця С.Г., Кравченко Т.Ю. та додані до них 

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 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

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

 

міська рада вирішила: 

 

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

ради восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VIІI «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Литвинцю Сергію Григоровичу для передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства, виклавши її в 

новій редакції, а саме: «площею 1,3469 га», замість «площею орієнтовно                  

1,00 га» у зв’язку з фактичним обміром земельної ділянки. 

 

2. Внести зміни до пункту 2 рішення п’ятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VIІI «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Кравченко Тетяні Юріївні для передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства, виклавши її в новій редакції, 

а саме: «площею орієнтовно 1,50 га», замість «площею орієнтовно 0,50 га» у 

зв’язку з поданою заявою. 

 



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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 21-7/VIII   

 

Про дозвіл на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо  

інвентаризації земель 

 

 

З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, 

встановлення кількісних та якісних характеристик земель, а також віднесення 

таких земельних ділянок до певних категорій, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись Земельним кодексу України, Законом 

України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» від 23 травня 2012 р. 

№ 513, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення на 

території Корюківської територіальної громади (за межами населених пунктів), 

Корюківського району, Чернігівської області з метою формування земельних 

ділянок, визначення їх угідь, встановлення кількісних та якісних характеристик 

земель, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій. 

 

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок, які розташовані між населеними 

пунктами села Олександрівка та села Верхолісся на території Корюківської 

територіальної громади, Корюківського району, Чернігівської області з метою 

формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення кількісних та 



якісних характеристик земель, а також віднесення таких земельних ділянок до 

певних категорій. 

 

3. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок, які розташовані за межами населеного 

пункту села Сядрине на території Корюківської територіальної громади, 

Корюківського району, Чернігівської області з метою формування земельних 

ділянок, визначення їх угідь, встановлення кількісних та якісних характеристик 

земель, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій. 

 

4. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір на 

виконання даного виду робіт. 

 

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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 22-7/VIII   

 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки  

земельної ділянки  

 

 

Розглянувши клопотання ФОП Петренка В.В., ТОВ «Корфад» та додані 

до них 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, 127, 128 Земельного кодексу України, ст. 9 Закону України «Про 

оренду землі», ст. 13 Закону України «Про оцінку земель», п.п. 7 та 9 постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 381 «Про затвердження 

Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 

земельної ділянки державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Костюк Г., 22а в м. Корюківка, площею 0,1834 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:04:006:0074, цільове призначення – для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, (КВЦПЗ 

03.15.) на якій розташована котельня, що належать фізичній особі-підприємцю 

Петренку Володимиру Васильовичу згідно договору купівлі-продажу від 

04.11.2020 року № 837, для подальшого придбання її у власність. 

1.1. Укласти договір із фізичною особою-підприємцем Петренком 

Володимиром Васильовичем про сплату авансового внеску в рахунок оплати 

ціни земельної ділянки та використати його для фінансування робіт з 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в пункті 1 

даного рішення.  



1.2. Укласти договір з суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

2. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Садова, 4 в м. Корюківка, площею 4,1013 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:0188, цільове призначення – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

(КВЦПЗ 11.02.) на якій розташовані нежитлові будівлі, що належать 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Корфад» згідно договору купівлі-

продажу від 26.03.2021 року № 1334, для подальшого придбання її у власність. 

2.1. Укласти договір із ТОВ «Корфад» про сплату авансового внеску в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки та використати його для фінансування 

робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в              

пункті 2 даного рішення.   

2.2. Укласти договір з суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 23-7/VIII   

 

Про затвердження технічних документацій  

з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Корюківської міської ради  

Корюківського району Чернігівської області 

 

 

Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області, розроблених Приватним підприємством «Візер» 

враховуючи висновки державної землевпорядної експертизи, керуючись ст.ст. 

15, 18, 20, 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 201 Земельного кодексу 

України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель села Наумівка, Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

1.1. Встановити середню (базову) вартість 1 кв.м земель села Наумівка у 

розмірі 119,74 грн. 

  

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель села Турівка, Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

2.1. Встановити середню (базову) вартість 1 кв.м земель села Турівка у 

розмірі 73,00 грн. 

 



3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель села Високе, Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

3.1. Встановити середню (базову) вартість 1 кв.м земель села Високе у 

розмірі 64,68 грн. 

 

4. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель села Переділ, Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

4.1. Встановити середню (базову) вартість 1 кв.м земель села Переділ у 

розмірі 47,60 грн. 

 

5. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель села Спичувате, Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

5.1. встановити середню (базову) вартість 1 кв.м земель села Спичувате у 

розмірі 57,42 грн. 

 

6. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель села Андроники, Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

6.1. Встановити середню (базову) вартість 1 кв.м земель села Андроники 

у розмірі 44,98 грн. 

 

7. Встановити, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок 

підлягає щорічній індексації відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

  

8. Ввести в дію з 01 січня 2022 року нормативну грошову оцінку земель 

населених пунктів Корюківської міської ради, а саме: с. Наумівка, с. Турівка, с. 

Високе, с. Переділ, с. Спичувате, с. Андроники. 

8.1. З дня введення в дію даного рішення вважати таким, що втратило 

чинність рішення тридцять сьомої сесії Наумівської сільської ради шостого 

скликання від 26.06.2015 року «Про затвердження технічних документацій з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Наумівської 

територіальної громади Корюківського району». 

 

9. Рекомендувати органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин забезпечити при веденні Державного 

земельного кадастру практичне застосування технічної документації з 

нормативної грошової оцінки. 

  

10. Оприлюднити дане рішення відповідно до статті 271.2 Податкового 

Кодексу України. 



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 

                                                                                                    

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 24-7/VIII   

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 

Розглянувши звернення Сомова І.В., ТОВ «Корфад» та додані до них 

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, 93 Земельного кодексу України, ст.ст. 7, 31-33 Закону України 

«Про оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшої передачі її в 

оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.) Сомову Ігору 

Володимировичу загальною площею 0,1000 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

м. Корюківка, вул. Дудка, 6), Корюківського району, Чернігівської області. 

1.1. Надати Сомову Ігору Володимировичу в оренду земельну ділянку 

площею 0,1000 га з кадастровим номером 7422410100:01:003:1348 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.), терміном на 3 (три) роки, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту м. Корюківка, вул. Дудка, 6), Корюківського району, 

Чернігівської області. 



1.2. Встановити річну орендну плату в розмірі 3 (три) % (відсотки) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною 

ділянкою вказаною в пункті 1 даного рішення. 

 

2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Корфад» в оренду 

земельну ділянку площею 4,1013 га з кадастровим номером 

7422410100:01:003:0188 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.), терміном на 3 (три) роки, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (м. Корюківка,                       

вул. Садова, 4), Корюківського району, Чернігівської області. 

2.1. Встановити річну орендну плату в розмірі 7 (сім) % (відсотків) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною 

ділянкою, вказаною в пункті 2 даного рішення. 

2.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Корфад» договір оренди землі. 

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Корфад» зареєструвати 

договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в пункті 2 даного рішення, 

відповідно до норм 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 25-7/VIII   

 

Про внесення змін до діючих договорів оренди  

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  

 

 

У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до 

ст. 12 Земельного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до договору оренди землі від 29.05.2020 року, відповідно 

до якого Селянському (фермерському) господарству «Довіра» передано у 

строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення загальною площею 23,1958 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в частині заміни сторони 

договору – орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області» на «Корюківська міська територіальна громада в особі 

Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:04:000:0872. 

 

2. Внести зміни до договору оренди землі від 18.12.2020 року, відповідно 

до якого Товариству з обмеженою відповідальністю «Цензур» передано у 

строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення загальною площею 55,5875 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в частині заміни сторони 



договору – орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області» на «Корюківська міська територіальна громада в особі 

Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:03:001:1386. 

 

3. Внести зміни до договору оренди землі від 18.12.2020 року, відповідно 

до якого Тібежу Святославу Дмитровичу передано у строкове платне володіння 

і користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення 

загальною площею 24,4760 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, в частині заміни сторони договору – орендодавця з «Головне 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422486500:03:002:0205. 

 

4. Внести зміни до договору оренди землі від 09.09.2020 року, відповідно 

до якого Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний маяк» 

передано у строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення загальною площею 100,0000 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в частині заміни 

сторони договору – орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області» на «Корюківська міська територіальна громада в особі 

Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:04:000:1052. 

 

5. Внести зміни до договору оренди землі від 18.12.2020 року, відповідно 

до якого Шустик Марині Олександрівні передано у строкове платне володіння і 

користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною 

площею 58,1530 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, в частині заміни сторони договору – орендодавця з «Головне 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422486500:03:001:1387. 

 

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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 26-7/VIII   

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

 

 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них 

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, ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про оренду 

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

Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Білошицько-

Слобідською сільською радою та Приватним сільськогосподарським 

підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у зв’язку з зареєстрованим правом 

приватної власності на земельну ділянку, а саме: 

0,4913 га – пасовище (земельна частка (пай) № 189), кадастровий номер 

земельної ділянки 7422481000:03:009:0086, що знаходяться на території 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду 



про розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

1.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд» 

зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 1.1. даного рішення, 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

2. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Білошицько-

Слобідською сільською радою та Приватним сільськогосподарським 

підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у зв’язку з зареєстрованим правом 

приватної власності на земельну ділянку, а саме: 

0,2428 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 271), кадастровий номер 

земельної ділянки 7422481000:03:030:0406, що знаходяться на території 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду 

про розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 2 даного рішення. 

2.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд» 

зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 2.1. даного рішення, 

відповідно до норм чинного законодавства.  

 

3. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АНВ-АГРО» від 31.07.2015 року у зв’язку з витребування 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

2,6643 га – рілля (земельна частка (пай) № 280), кадастровий номер 

земельної ділянки 7422489200:07:000:0291, що знаходяться на території 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду про 

розірвання договору оренди землі від 31.07.2015 року в частині оренди 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 3 даного рішення. 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» 

зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 3.1. даного рішення, 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

4. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АНВ-АГРО» від 31.07.2015 року у зв’язку з витребування 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

2,6643 га – рілля (земельна частка (пай) № 277), кадастровий номер 

земельної ділянки 7422489200:07:000:0288, що знаходяться на території 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

4.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду про 



розірвання договору оренди землі від 31.07.2015 року в частині оренди 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 4 даного рішення. 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» 

зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 4.1. даного рішення, 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

5. Відмовити Прядку Олегу Вікторовичу у поновленні договору оренди 

землі від 28.05.2020 року на земельну ділянку площею 0,0010 га, яка 

розташована по вул. Шевченка, 70а, м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області. Цільове використання землі – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:0191, що знаходяться на території Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області. 

5.1. Перевести земельну ділянку, зазначену у пункті 5 даного рішення до 

земель запасу Корюківської міської ради. 

 

6. Поновити з Фесенко Іриною Миколаївною договір оренди землі від 

24.12.2010 року на земельну ділянку загальною площею 0,1771 га, що 

розташована по вул. Дудка, земельна ділянка 2, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0082, терміном на 10 (десять) років 

та на тих самих умовах.  

6.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти року з 

Фесенко Іриною Миколаївною додаткову угоду до договору оренди землі від 

24.12.2010 року. 

6.2. Фесенко Ірині Миколаївні зареєструвати додаткову угоду до 

договору оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

7. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 27-7/VIII   

 

Про згоду на передачу в суборенду 

земельної ділянки комунальної власності 

 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «КУАК «ФАНДА», Бондара В.О., 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним 

кодексом України, ст. 8 Законом України «Про оренду землі», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «Китайсько-

Українська аграрна компанія «ФАНДА» на передачу в суборенду орендованої 

земельної ділянки комунальної власності площею 53,5023 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3026. Категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. Цільове використання - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

1.1. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні відповідати 

умовам договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк 

суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. 

У разі припинення договору оренди земельної ділянки, чинність договору 

суборенди також припиняється. Право суборенди земельної ділянки підлягає 

державній реєстрації. 

 

2. Надати згоду Бондару Віктору Олександровичу на передачу в 

суборенду орендованої земельної комунальної власності площею 206,5246 га, 



що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0718. Категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. Цільове використання - для ведення 

фермерського господарства. 

2.1. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні відповідати 

умовам договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк 

суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. 

У разі припинення договору оренди земельної ділянки, чинність договору 

суборенди також припиняється. Право суборенди земельної ділянки підлягає 

державній реєстрації. 

 

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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 28-7/VIII   

 

Про дозвіл на виготовлення документації  

із землеустрою в межах населених пунктів 

Корюківської міської ради 

 

 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них 

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 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 

Закону України «Про землеустрій», ст. 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 у власність або спільну сумісну власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

- Бідній Тетяні Павлівні площею орієнтовно 0,15 га, що розташована за 

адресою: вул. Дачна, 19, с. Кугуки; 

- Жох Анюті Олександрівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована 

за адресою: вул. Миру, 12, с. Олександрівка; 

- Заріцькій Ганні Іванівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за 

адресою: вул. Шкільна, 12а, с. Олександрівка; 

- Абакумець Людмилі Тихонівні площею орієнтовно 0,25 га, що 

розташована за адресою: вул. Молодіжна, 36, с. Верхолісся; 

- Ковезі Івану Павловичу площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за 

адресою: вул. Планова, 16, с. Перелюб; 



- Самофалову Володимиру Юрійовичу, Самофаловій Людмилі Василівні 

та Самофаловій Дарині Володимирівні, площею 0,0634 га, що розташована за 

адресою: вул. Соборна, 5, м. Корюківка. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1026. 

- Кушніренко Вірі Вікторівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована 

за адресою: вул. Центральна, 121, с. Олександрівка; 

- Бичик Нілі Семенівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за 

адресою: вул. Гагаріна, 79, с. Олександрівка. 

 

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

- Кравченко Антоніні Петрівні площею орієнтовно 0,01 га, що 

розташована за адресою: вул. Франка, гараж № 49, м. Корюківка. 

 

2. 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.): 

- Наумчик Лідії Пантеліївні площею орієнтовно 0,10 га, що розташована 

за адресою: вул. Хмельницького Б., 2А, м. Корюківка. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

- Клименку Сергію Анатолійовичу площею орієнтовно 0,10 га, що 

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

- Батюку Роману Станіславовичу площею орієнтовно 0,10 га, що 

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

- Батюк Тетяні Юріївні площею орієнтовно 0,10 га, що розташована за 

адресою: вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка; 

- Лещенку Ігору Миколайовичу площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: вул. Єсеніна, м. Корюківка; 

- Павленко Наталії Віталіївні площею орієнтовно 0,10 га, що розташована 

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

 

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

- Мостовичу Сергію Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Гуринівка; 

- Кандибі Володимиру Никифоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Домашлин; 

- Чернишу Миколі Іллічу площею орієнтовно 0,60 га, що розташована за 

адресою: с. Охрамієвичі; 

- Везовик Любові Григорівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована 

за адресою: с. Сядрине; 



- Кириченку Олександру Олексійовичу площею орієнтовно 1,30 га, що 

розташована за адресою: с. Соснівка; 

- Сотнику Миколі Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Журавлева Буда; 

- Морозу Сергію Івановичу площею орієнтовно 0,50 га, що розташована 

за адресою: с. Петрова Слобода; 

- Лантуху Дмитру Леонідовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Гуринівка; 

- Ярошенку Віталію Федоровичу площею орієнтовно 1,00 га, що 

розташована за адресою: с. Самотуги; 

- Матюсі Анатолію Васильовичу площею орієнтовно 1,00 га, що 

розташована за адресою: с. Тютюнниця; 

- Галкіній Ніні Григорівні площею орієнтовно 1,00 га, що розташована за 

адресою: с. Сахутівка; 

- Герасько Ніні Миколаївні площею орієнтовно 0,50 га, що розташована 

за адресою: с. Сядрине; 

- Плющу Володимиру Петровичу площею орієнтовно 1,00 га, що 

розташована за адресою: с. Рейментарівка; 

- Висоцькій Катерині Сергіївні площею орієнтовно 0,75 га, що 

розташована за адресою: с. Олександрівка; 

- Ковальову Олександру Олексійовичу площею орієнтовно 0,75 га, що 

розташована за адресою: с. Олександрівка; 

- Жох Анюті Олександрівні площею орієнтовно 1,50 га, що розташована 

за адресою: с. Олександрівка; 

- Гребельній Тетяні Василівні площею орієнтовно 0,55 га, що 

розташована за адресою: с. Олександрівка; 

- Заріцькій Ганні Іванівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за 

адресою: с. Олександрівка; 

- Кротенку Володимиру Петровичу площею орієнтовно 0,60 га, що 

розташована за адресою: с. Олександрівка; 

- Мотлох Лідії Іванівні площею орієнтовно 0,30 га, що розташована за 

адресою: с. Верхолісся; 

- Тарасенко Ганні Пилипівні площею орієнтовно 0,45 га, що розташована 

за адресою: с. Рибинськ; 

- Царенко Оксані Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

за адресою: с. Лубенець; 

- Мотчаному Віктору Івановичу площею орієнтовно 0,70 га, що 

розташована за адресою: с. Хотіївка; 

- Мотчаній Вікторії Василівні площею орієнтовно 0,50 га, що 

розташована за адресою: с. Хотіївка; 

- Грищенку Петру Олексійовичу площею орієнтовно 0,50 га, що 

розташована за адресою: с. Шишківка; 

- Бардаковій Ользі Степанівні площею орієнтовно 0,80 га, що 

розташована за адресою: с. Шишківка; 



- Кондратенко Ніні Олексіївні площею орієнтовно 0,70 га, що 

розташована за адресою: с. Шишка; 

- Кабрелю Андрію Олександровичу площею орієнтовно 0,15 га, що 

розташована за адресою: с. Тельне; 

- Халіман Вірі Антонівні площею орієнтовно 0,45 га, що розташована за 

адресою: с. Прибинь; 

- Сорокопуду Анатолію Михайловичу площею орієнтовно 0,12 га, що 

розташована за адресою: с. Шишківка; 

- Паю Валентині Анатоліївні площею орієнтовно 0,50 га, що розташована 

за адресою: с. Воловики; 

- Шевченку Олексію Дмитровичу площею орієнтовно 0,15 га, що 

розташована за адресою: с. Воловики; 

- Марченку Олегу Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Костючки; 

- Лантуху Олександру Леонідовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Костючки; 

- Чмир Ользі Василівні площею орієнтовно 0,58 га, що розташована за 

адресою: с. Охрамієвичі; 

- Мороз Олександрі Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Нова Буда; 

- Ковезі Івану Павловичу площею орієнтовно 0,70 га, що розташована за 

адресою: с. Перелюб; 

- Кулак Тамарі Дем’янівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за 

адресою: с. Високе; 

- Ніколаєнко Олександрі Миколаївні площею орієнтовно 0,40 га, що 

розташована за адресою: с. Шишківка; 

- Янченко Тетяні Іванівні площею орієнтовно 0,35 га, що розташована за 

адресою: с. Шишківка; 

- Мирошниченку Анатолію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, 

що розташована за адресою: с. Сахутівка; 

- Лагодній Катерині Андріївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Турівка; 

- Кушніренко Вірі Вікторівні площею орієнтовно 0,70 га, що розташована 

за адресою: с. Олександрівка; 

- Мотлох Лідії Михайлівні площею орієнтовно 1,00 га, що розташована за 

адресою: с. Верхолісся; 

- Бичик Нілі Семенівні площею орієнтовно 0,45 га, що розташована за 

адресою: с. Олександрівка; 

- Гулицькій Любові Василівні площею орієнтовно 1,00 га, що 

розташована за адресою: с. Рибинськ; 

- Гулицькому Віктору Анатолійовичу площею орієнтовно 1,80 га, що 

розташована за адресою: с. Рибинськ; 

- Ткаченку Євгенію Валерійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Рибинськ; 



- Сухобоку Володимиру Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Рибинськ; 

- Сухобоку Івану Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

за адресою: с. Рибинськ; 

- Горному Дмитру Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Рибинськ; 

- Ткаченку Валерію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Рибинськ; 

- Псьосі Сергію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Верхолісся; 

- Помаз Наталії Володимирівні площею орієнтовно 0,35 га, що 

розташована за адресою: с. Перелюб; 

- Булавку Леоніду Григоровичу площею орієнтовно 1,80 га, що 

розташована за адресою: с. Бешківка; 

- Петрику Анатолію Михайловичу площею орієнтовно 0,19 га, що 

розташована за адресою: м. Корюківка; 

- Чепі Валерію Віталійовичу площею орієнтовно 1,00 га, що розташована 

за адресою: с. Забарівка; 

- Бурлак Ірині Віталіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за 

адресою: с. Забарівка. 

 

- для індивідуального садівництва, (КВЦПЗ 01.05.): 

- Забаровській Світлані Іванівні площею орієнтовно 0,12 га, що 

розташована за адресою: с. Воловики. 

 

4. Дати дозвіл АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,6193 га зі 

зміною цільового використання землі із земель «11.03 Для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств» в землі «11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості» з метою подальшого викупу у 

власність. Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0034. 

 

5. Дати дозвіл Головному управлінню Національної поліції у 

Чернігівській області на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1500 га зі зміною цільового використання землі із 

земель «для будівництва та обслуговування закладів освіти» в землі «для 

розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її 

територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління Національної поліції» з подальшою передачею у постійне 

користування. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1269. 

 

6. Дати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виготовлення проєкту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки площею орієнтовно 7,0 га, що розташована в 

межах міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, для 

подальшого оформлення її у постійне користування 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). 

 

7. Дати дозвіл Корюківській міській раді на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), для оформлення права комунальної власності 

на земельну ділянку площею орієнтовно 0,60 га, що розташована за адресою:                   

вул. Центральна, 6, с. Домашлин, Корюківський район, Чернігівська область, 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(КВЦПЗ 03.15.). 

 

8. Дати дозвіл Алексієнку Олександру Леонідовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі в 

оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних 

будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (КВЦПЗ 11.02.) площею орієнтовно 0,05 га, що розташована за 

адресою: вул. Костюк Г., 20, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівська 

область. 

 

9. Відмовити Самойловій Юлії Олександрівні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею орієнтовно 0,10 га по вул. Незалежності в м. Корюківка у зв’язку з 

розташуванням бажаної земельної ділянки у зоні перспективної забудови на яку 

в обов’язковому порядку виконуються детальні плани території (ДПТ). 

 

10. Відмовити Ільєнко Валентині Олександрівні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею орієнтовно 0,10 га по вул. Кошового в м. Корюківка у зв’язку з 

розташуванням бажаної земельної ділянки у межах санітарно-захисної зони 

підприємств IV-V класу шкідливості, комунальних та сільськогосподарських 

об’єктів відповідно до Генерального плану, плану зонування м. Корюківка. 

 

11. Відмовити Левченко Наталії Юріївні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03) площею орієнтовно 0,25 га по вул. Чернігівська в 

м. Корюківка у зв’язку з належністю бажаної земельної ділянки до зони 



садибної забудови, дане цільове використання земельної ділянки не відповідає 

переважним видам використання для даної зони відповідно до Генерального 

плану, плану зонування м. Корюківка. 

 

12. Відмовити Стельмах Світлані Леонідівні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03) площею орієнтовно 0,20 га в м. Корюківка у 

зв’язку з належністю бажаної земельної ділянки до зони садибної забудови, 

дане цільове використання земельної ділянки не відповідає переважним видам 

використання для даної зони відповідно до Генерального плану, плану 

зонування м. Корюківка. 

 

13. 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. 

 

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова            Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                    

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 29-7/VIII   

 

Про дозвіл на виготовлення документації  

із землеустрою на земельні ділянки за 

межами населених пунктів Корюківської 

міської ради 

 

 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них 

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, Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 

Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. 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.): 

- Ніколаєнко Юлії Миколаївні площею орієнтовно 0,80 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489600:03:000:0886; 

- Коноваленку Богдану Григоровичу площею орієнтовно 1,70 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0753; 



- Мартиновичу Євгенію Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1084; 

- Семененко Валентині Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1084; 

- Мартинович Наталії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1084; 

- Давидову Роману Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1084; 

- Давидову Володимиру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1084; 

- Садовській Світлані Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1084; 

- Давидову Миколі Федоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1080; 

- Семененко Євгенії Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1080; 

- Мартинович Софії Євгеніївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1080; 

- Пророченко Тетяні Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1080; 

- Пророченку Богдану Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1083; 



- Семененку Тарасу Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1083; 

- Пророченко Людмилі Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1083; 

- Назаровій Тетяні Віталіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1083; 

- Давидовій Аллі Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1083; 

- Денисенко Тетяні Леонідівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486000:04:002:1195; 

- Погребній Валентині Андріївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Погребному Володимиру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Гайдук Юлії Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Абинашному Івану Андрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Гайдуку Нікіті Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Вахненко Олександрі Максимівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1079; 



- Мартинович Олександрі Євгеніївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1079; 

- Наглюк Тамарі Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2126; 

- Сахуті Сергію Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2126; 

- Купрієнко Світлані Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2126; 

- Болотньому Володимиру Івановичу площею орієнтовно 1,50 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1365; 

- Рябець Євгенії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0754; 

- Олійник Олені Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0754; 

- Олійнику Василю Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0754; 

- Ярошенко Марії Віталіївні площею орієнтовно 1,45 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1206; 

- Борисенко Лідії Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486500:03:001:0033; 

- Борисенку Олександру Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486500:03:001:0033; 



- Циклаурі Максиму Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486500:03:001:1388; 

- Пономаренко Катерині Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486500:03:001:1388; 

- Іващенко Людмилі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486500:03:001:1411; 

- Іващенку Руслану Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486500:03:001:1411; 

- Іващенку Сергію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486500:03:001:1411; 

- Никифоренку Василю Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1116; 

- Милейку Андрію Леонідовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1116; 

- Милейко Ніні Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1116; 

- Никифоренку Володимиру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1116; 

- Горній Ларисі Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1215; 

- Нагорному Андрію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486500:03:001:1382; 



- Кавезі Артему Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486500:03:001:1382; 

- Сидоренку Олександру Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486500:03:001:1382; 

- Єрмоленку Миколі Степановичу площею орієнтовно 1,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3040; 

- Помаз Любові Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3040; 

- Єрмоленко Тамарі Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Єрмоленку Ярославу Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Єрмоленку Валерію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Бичик Марині Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Абакумцю Леоніду Костянтиновичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Збиренку Максиму Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Кухаренку Ігору Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 



- Довгаль Тамарі Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Циганок Вікторії Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Давиденко Надії Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Циганку Дмитру Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Москаленку Олександру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, 

що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422480500:04:000:0857; 

- Корюці Євгенію Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Ковальову Богдану Андрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Ковальовій Дар’ї Андріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Тищенку В’ячеславу Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0857; 

- Свиридку Андрію Борисовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1233; 

- Компанець Альоні Валентинівні площею орієнтовно 1,50 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1233; 



- Купрієнко Ірині Леонідівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Купрієнко Людмилі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Купрієнку Дмитру Леонідовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Купрієнку Леоніду Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Мальованій Ірині Ігорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Анопу Ростиславу Віталійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Анопу Костянтину Віталійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Терещенку Олександру Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Подуфаловій Ані Валеріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Гриценок Марії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1200; 

- Шульженку Павлу Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0868; 



- Селюк Вікторії Валентинівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1509; 

- Селюку Тарасу Валентиновичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1509; 

- Селюку Валентину Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1509; 

- Селюк Людмилі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1509; 

- Дудко Тетяні Василівні площею орієнтовно 0,20 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:02:002:0028; 

- Заріцькому Олександру Віталійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:02:002:0028; 

- Пришляку Віктору Ярославовичу площею орієнтовно 1,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:02:002:0028; 

- Кузьменку Віталію Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:02:002:0028; 

- Каух Олені Володимирівні площею орієнтовно 1,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:02:002:0028; 

- Денисовій Тетяні Володимирівні площею орієнтовно 0,35 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:02:002:0028; 

- Микулі Юлії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:02:002:0028; 



- Жестковій Наталії Єгорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:02:002:0028; 

- Кузьменко Ірині Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:02:002:0028; 

- Плющ Наталії Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1101; 

- Макаренко Вірі Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1101; 

- Бабко Надії Микитівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1101; 

- Плющ Альоні Станіславівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1101; 

- Кугук Наталії Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1101; 

- Кугуку Сергію Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1101; 

- Рубан Любові Пилипівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1101; 

- Верещаці Євгенію Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1101; 

- Гладченку Івану Юхимовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1101; 



- Плющу Олексію Станіславовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1101; 

- Кугук Ользі Григорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1101; 

- Симоненко Ганні Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1081; 

- Панасюк Тетяні Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1081; 

- Симоненку Володимиру Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1081; 

- Федченко Валентині Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Назаренку Леоніду Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Мотчаному Олександру Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Мотчаній Ніні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Шанській Альоні Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Шанському Віктору Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 



- Сірій Любові Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Киянець Володимиру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Киянець Тетяні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Летуті Валентині Степанівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Мисник Валентині Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Шматок Ганні Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Чудакову Олександру Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020;  

- Сірому Володимиру Йосиповичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Дятел Альоні Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Дятел Галині Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 

- Бондаренко Пелагеї Семенівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481000:03:000:0020; 



- Никифоренко Юлії Леонідівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1208; 

- Савченко Марії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1208; 

- Кирпатенко Ірині Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3007; 

- Коломійцю Віталію В’ячеславовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3007; 

- Великому Володимиру Семеновичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3215; 

- Кучеренку Олександру Ігоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3215; 

- Старінській Ірині Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3215; 

- Рябець Тетяні Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:0076; 

- Нікітіній Марині Борисівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2082; 

- Кузюрі Марії Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486000:04:002:1235; 

- Кузюрі Анатолію Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486000:04:002:1235; 



- Кузюрі Ользі Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486000:04:002:1235; 

- Мурай Ганні Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3209; 

- Мураю Олександру Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3215; 

- Супруненко Валентині Андріївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486500:03:001:1399; 

- Левченко Меланії Максимівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3008; 

- Левченко Варварі Максимівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3008; 

- Хоменко Поліні Павлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3008; 

- Хоменко Анні Павлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3008; 

- Сотнику Володимиру Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3008; 

- Сотник Риті Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3008; 

- Сотник Софії Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487900:08:000:3008; 



- Сергієнку Артему Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486000:04:002:1235; 

- Полосьмаку Миколі Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422486000:04:002:1235; 

- Марчуку Миколі Леонтійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1155; 

- Шенько Анастасії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1524; 

- Прокопенко Валерії Костянтинівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1524; 

- Рубану Миколі Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2300; 

- Савенко Галині Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2300; 

- Савенку Владиславу Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2300; 

- Рубан Тетяні Григорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2300; 

- Абинашній Надії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2300; 

- Прохоренко Світлані Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2269; 



- Прохоренку Сергію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2269; 

- Прохоренко Ірині Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2269; 

- Єгуновій Ользі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2269; 

- Плющу Олександру Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2269; 

- Плющ Ларисі Ігорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2269; 

- Киянець Юлії Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:2269; 

- Доліній Юлії Віталіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1189; 

- Помазу Ярославу Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:006:0039; 

- Помаз Яні Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:006:0039. 

 

2. Відмовити Бєлобловській Юлії Вікторівні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних 

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

земельної ділянки з кадастровим номером 7422480500:04:000:0864 у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка передбачена для передачі її в користування 

(оренду) окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 



3. Відмовити Осипенко Вірі Миколаївні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних 

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

земельної ділянки з кадастровим номером 7422410100:04:006:0087 у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка передана у приватну власність. 

 

4. Відмовити Корюці Миколі Борисовичу у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних 

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

земельної ділянки з кадастровим номером 7422410100:04:000:1495 у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка зарезервована для розширення полігону твердих 

побутових відходів. 

 

5. Відмовити Борсук Катерині Василівні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних 

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

земельної ділянки з кадастровим номером 7422482000:06:002:0099 у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка розташована в прибережній захисній смузі 

навколо водного об’єкту. 

 

6. 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 чи користування. 

 

7. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 30-7/VIII   

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю) 

 

 

Розглянувши заяви громадян та додані до них 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), 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», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила:    

 

1. Дати дозвіл Удовенко Ользі 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 проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств                     

«Україна», а саме:  

№ 142 рілля.  



2. Дати дозвіл Семененку Тарасу Михайловичу 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 проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «ім. Леніна», 

а саме:  

№ 23/10 рілля, № 17/1010 рілля. 

 

3. Дати дозвіл Терещенку Олександру 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 

проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств                             

«ім. Гагаріна», а саме:  

№ 76 рілля, № 107 сіножаті, № 6 пасовища. 

 

4. Дати дозвіл Терещенку Олександру 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 

проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств                             

«ім. Гагаріна», а саме:  

№ 85 рілля, № 111 сіножаті, № 8 пасовища. 

 

5. Дати дозвіл Гончаренку Анатолію Васильовичу 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 

проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств                             

«ім. Куйбишева», а саме:  

№ 140 рілля, № 140 кормові угіддя. 

 

6. Дати дозвіл Васенко Тетяні Петрівні 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 проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Лісове», а 

саме:  

№ 144 рілля, № 238 сіножаті, № 213 пасовища. 

 



7. Дати дозвіл Костеші Сергію Васильовичу 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 проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств                     

«Україна», а саме:  

№ 579 рілля. 

 

8. Дати дозвіл Череді Ангеліні Валентинівні, Белік Дарії Валентинівні, 

Белік Вірі Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між 

власниками земельних часток (паїв) та до проекту землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв) по колишньому колективному 

сільськогосподарському підприємству «Україна», а саме:  

№ 219 рілля. 

 

9. Дати дозвіл Біді Володимиру Олексійовичу 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 «Рекорд», а 

саме:  

№ 402 рілля, № 349 сіножаті, № 231 пасовища. 

 

10. Дати дозвіл Чичкан Ніні Леонідівні 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. Шевченка», а саме:  

№ 15 рілля, № 5 кормові угіддя. 

 

11. Дати дозвіл Чичкан Ніні Леонідівні 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. Шевченка», а саме:  

№ 16 рілля, № 15 кормові угіддя. 

 



12. Дати дозвіл Бордакову Володимиру Костянтиновичу 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. Куйбишева», а саме:  

№ 94 рілля, № 94 кормові угіддя. 

 

13. Дати дозвіл Миснику Валерію Михайловичу 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                              

«Рекорд», а саме:  

№ 98 рілля, № 201 сіножаті, № 217 пасовища. 

 

14. Дати дозвіл Фурману Анатолію Олексійовичу 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. Куйбишева, а саме:  

№ 187 рілля, № 187 кормові угіддя. 

 

15. Дати дозвіл Федченку Віктору Васильовичу 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                              

«Дружба», а саме:  

№ 2/61 (1) рілля, № 5/61 (2), № 18/478 кормові угіддя. 

 

16. Дати дозвіл Іващенко Валентині Опанасівні 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. Чкалова», а саме:  

№ 14/320 рілля, № 30/320 сіножаті, № 35/320 пасовища. 

 



17. Дати дозвіл Кушнірчук Оксані Степанівні 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 проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств                     

«Україна», а саме:  

№ 367 рілля. 

 

18. Дати дозвіл Кушнірчук Оксані Степанівні 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 проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств                     

«Україна», а саме:  

№ 318 рілля. 

 

19. Дати дозвіл Привалі Сергію Віталійовичу 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 проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств                     

«Україна», а саме:  

№ 429 рілля. 

 

20. Дати дозвіл Понамарчук Ганні Михайлівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                              

«Зоря», а саме:  

№ 526 рілля, № 526 пасовища. 

 

21. Дати дозвіл Кожедубу Павлу Григоровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                              

«Колос», а саме:  

№ 383 рілля, № 383 сіножаті, № 383 пасовища. 

 



22. Дати дозвіл Морозовій Наталії Олексіївні 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. Леніна», а саме:  

№ 21/381 рілля, № 19/1381 рілля. 

 

23. Дати дозвіл Лісеному Ігору Юрійовичу 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:  

№ 4/230 рілля, № 5/9 кормові угіддя. 

 

24. Дати дозвіл Чумаку Григорію Михайловичу 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:  

№ 40 рілля, № 28 сіножаті, № 178 пасовища. 

 

25. Дати дозвіл Чумаку Григорію Михайловичу 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:  

№ 41 рілля, № 173 сіножаті, № 140 пасовища. 

 

26. Дати дозвіл Малиш Галині Миколаївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                              

«Дружба», а саме:  

№ 11/304(1) рілля, № 10/304(2) рілля, № 11/253 кормові угіддя. 

 



27. Дати дозвіл Вишневській Ользі Петрівні 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. Шевченко», а саме:  

№ 1 рілля, № 184 сіножаті. 

 

28. Дати дозвіл Воропаєвій Олександрі Петрівні 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. Куйбишева», а саме:  

№ 146 рілля, № 146 кормові угіддя. 

 

29. Дати дозвіл Помаз Наталії Володимирівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                              

«Колос», а саме:  

№ 356 рілля, № 356 сіножаті, № 356 пасовища. 

 

30. Дати дозвіл Кужим Сергію Анатолійовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств                     

«Україна», а саме:  

№ 317 рілля. 

 

31. Дати дозвіл Помазу Станіславу Галієвичу 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                              

«Колос», а саме:  

№ 354 рілля, № 354 сіножаті, № 354 пасовища. 

 



32. Дати дозвіл Янченко Лідії Володимирівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                              

«ім. Чкалова», а саме:  

№ 25/792 рілля, № 42/792 сіножаті, № 39/792 пасовища. 

 

33. 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. 

 

34. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 31-7/VIII   

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю) 

 

 

Розглянувши заяви громадян та додані до них матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, відповідно до Земельного кодексу 

України, законів України «Про землеустрій», «Про Державний земельний 

кадастр», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв), «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», керуючись ст. 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) Очковському 

Миколі Івановичу за межами села Олександрівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

1.1. Передати Очковському Миколі Івановичу у власність земельну 

ділянку, а саме: 

4,0114 га – рілля (пай 11), кадастровий номер 7422480500:04:000:0961 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами 

села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

1.2. Зобов’язати Очковського Миколу Івановича використовувати 

земельну ділянку 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) Панчошній Олені 

Миколаївні за межами села Забарівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

2.1. Передати Панчошній Олені Миколаївні у власність земельні ділянки, 

а саме: 

1,6497 га – рілля (пай 57), кадастровий номер 7422483500:07:059:1002 

0,5424 га – сіножаті (пай 90), кадастровий номер 7422483500:07:001:0054 

0,5032 га – пасовище (пай 298), кадастровий номер 7422483500:07:000:0079 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Панчошну Олену 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) Носаченку Ігору 

Миколайовичу за межами села Бреч, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

3.1. Передати Носаченку Ігору Миколайовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,7589 га – рілля (пай 127), кадастровий номер 7422481500:07:012:0005 

0,3038 га – сіножаті (пай 6), кадастровий номер 7422481500:07:004:0017 

1,0145 га – пасовище (пай 147), кадастровий номер 7422481500:07:000:0761 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Носаченка Ігора 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. 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кобець Тетяні 



Петрівні за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

4.1. Передати Кобець Тетяні Петрівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

3,4605 га – рілля (пай 24/504), кадастровий номер 7422486500:03:001:0532 

1,0087 га – пасовище (пай 28/504), кадастровий номер 7422489600:03:000:0959 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Кобець Тетяну 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) Царик Наталії 

Василівні за межами села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

5.1. Передати Царик Наталії Василівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,6664 га – рілля (пай 21/361), кадастровий номер 7422482500:04:000:0605 

1,0005 га – рілля (пай 19/1361), кадастровий номер 7422482500:04:000:0555 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Царик Наталію 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. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Григорівні за межами села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

6.1. Передати Очковській Ганні Григорівні у власність земельну ділянку, 

а саме: 

3,1874 га – рілля (пай 10), кадастровий номер 7422480500:04:000:0956 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Очковську Ганну Григорівну використовувати земельну 

ділянку 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) Дубині Галині 

Іванівні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

7.1. Передати Дубині Галині Іванівні у власність земельні ділянки, а саме: 

1,5738 га – рілля (пай 107), кадастровий номер 7422489600:03:000:0957 

0,3227 га – пасовище (пай 107), кадастровий номер 7422489600:03:000:0958 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Дубину Галину 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. 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександрівні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

8.1. Передати Сорокопуд Ганні Олександрівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,9307 га – рілля (пай 172), кадастровий номер 7422489600:03:000:0442 

0,2827 га – пасовище (пай 172), кадастровий номер 7422489600:03:000:0316 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Сорокопуд Ганну Олександрівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Летуті Марії 

Полікарпівні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

9.1. Передати Летуті Марії Полікарпівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,7317 га – рілля (пай 240), кадастровий номер 7422489600:03:000:0560 

0,2793 га – пасовище (пай 240), кадастровий номер 7422489600:03:000:0215 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

9.2. Зобов’язати Летуту Марію Полікарпівну 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) Бардакову Сергію 

Олексійовичу за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

10.1. Передати Бардакову Сергію Олексійовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,5640 га – рілля (пай 365), кадастровий номер 7422489600:03:000:0640 

0,4066 га – пасовище (пай 365), кадастровий номер 7422489600:03:000:0389 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

10.2. Зобов’язати Бардакова Сергія Олексійовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

11.1. Передати Кльові Ганні Іванівні у власність земельні ділянки, а саме: 

1,5793 га – рілля (пай 158), кадастровий номер 7422489600:03:000:0373 

0,2826 га – пасовище (пай 158), кадастровий номер 7422489600:03:000:0302 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

11.2. Зобов’язати Кльову Ганну 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. 

 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Олександровичу за межами села Олександрівка, Корюківського 

району, Чернігівської області. 

12.1. Передати Москаленку Олександру Олександровичу у власність 

земельну ділянку, а саме: 

3,5945 га – рілля (пай 97), кадастровий номер 7422480500:04:000:0097 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами 

села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області. 



12.2. Зобов’язати Москаленка Олександра Олександровича 

використовувати земельну ділянку 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) Подоляко Ніні 

Іванівні за межами села Рибинськ, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

13.1. Передати Подоляко Ніні Іванівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

0,8184 га – рілля (пай 16-1), кадастровий номер 7422487900:08:002:0016 

1,3977 га – рілля (пай 16-2), кадастровий номер 7422487900:08:003:0019 

0,1366 га – сіножаті (пай 16), кадастровий номер 7422487900:08:000:3045 

0,1167 га – пасовище (пай 16), кадастровий номер 7422487900:08:000:3044 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Рибинськ, Корюківського району, Чернігівської області. 

13.2. Зобов’язати Подоляко Ніну 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. 

 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Васильовичу, Рябчун Ользі Василівні та Ткаченко Ніні Василівні за межами 

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області. 

14.1. Передати Лосю Петру Васильовичу, Рябчун Ользі Василівні та 

Ткаченко Ніні Василівні у спільну часткову власність земельні ділянки по 1/3 

частці відповідно, а саме: 

3,1857 га – рілля (пай 238), кадастровий номер 7422488700:05:000:0111 

0,3088 га – сіножаті (пай 193), кадастровий номер 7422488700:05:000:0777 

0,2605 га – пасовище (пай 233), кадастровий номер 7422488700:05:000:0354 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області. 

14.2. Зобов’язати Лося Петра Васильовича, Рябчун Ольгу Василівну та 

Ткаченко Ніну 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. 

14.3. Зобов’язати Лося Петра Васильовича, як іноземця, виконати вимоги 

пункту 4 статті 81Земельного кодексу України. 

 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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



Васильовичу, Рябчун Ользі Василівні та Ткаченко Ніні Василівні за межами 

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області. 

15.1. Передати Лосю Петру Васильовичу, Рябчун Ользі Василівні та 

Ткаченко Ніні Василівні у спільну часткову власність земельні ділянки по 1/3 

частці відповідно, а саме: 

3,1756 га – рілля (пай 237), кадастровий номер 7422488700:05:000:0110 

0,6666 га – сіножаті (пай 192), кадастровий номер 7422488700:05:000:0776 

0,2604 га – пасовище (пай 231), кадастровий номер 7422488700:05:000:0352 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області. 

15.2. Зобов’язати Лося Петра Васильовича, Рябчун Ольгу Василівну та 

Ткаченко Ніну 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. 

15.3. Зобов’язати Лося Петра Васильовича, як іноземця, виконати вимоги 

пункту 4 статті 81Земельного кодексу України. 

 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Копил Марії 

Лазарівні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

16.1. Передати Копил Марії Лазарівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,4328 га – рілля (пай 279), кадастровий номер 7422489600:03:000:0770 

0,2831 га – пасовище (пай 279), кадастровий номер 7422489600:03:000:0200 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

16.2. Зобов’язати Копил Марію Лазарівну 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) Назаренку Івану 

Андрійовичу за межами села Білошицька Слобода, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

17.1. Передати Назаренку Івану Андрійовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,8055 га – рілля (пай 95), кадастровий номер 7422488100:03:000:0289 

0,2431 га – сіножаті (пай 370), кадастровий номер 7422481000:03:000:0911 

0,4848 га – пасовище (пай 207), кадастровий номер 7422481000:03:073:1259 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Білошицька Слобода, Корюківського району, Чернігівської області. 

17.2. Зобов’язати Назаренка Івана Андрійовича 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) Черв’як Зінаїді 

Федорівні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

18.1. Передати Черв’як Зінаїді Федорівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,8073 га – рілля (пай 9/340), кадастровий номер 7422487000:03:000:0724 

0,8006 га – сіножаті (пай 32/340), кадастровий номер 7422487000:04:000:0527 

для ведення товарного сільськогосподарського товариства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області. 

18.2. Зобов’язати Черв’як Зінаїду 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. 

 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кравчук Тетяні 

Петрівні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

19.1. Передати Кравчук Тетяні Петрівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,2703 га – рілля (пай 9/343), кадастровий номер 7422487000:03:000:0721 

0,7510 га – сіножаті (пай 32/343), кадастровий номер 7422487000:04:000:0525 

для ведення товарного сільськогосподарського товариства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області. 

19.2. Зобов’язати Кравчук Тетяну 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. 

 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Овчаренко Марії 

Єгорівні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської 

області. 



20.1. Передати Овчаренко Марії Єгорівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,8058 га – рілля (пай 9/341), кадастровий номер 7422487000:03:000:0723 

0,7187 га – сіножаті (пай 32/341), кадастровий номер 7422487000:04:000:0521 

для ведення товарного сільськогосподарського товариства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області. 

20.2. Зобов’язати Овчаренко Марію 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. 

 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олексію Володимировичу за межами села Прибинь, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

21.1. Передати Петровському Олексію Володимировичу у власність 

земельні ділянки, а саме: 

1,8114 га – рілля (пай 9/342), кадастровий номер 7422487000:03:000:0722 

0,7183 га – сіножаті (пай 32/342), кадастровий номер 7422487000:04:000:0524 

для ведення товарного сільськогосподарського товариства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області. 

21.2. Зобов’язати Петровського Олексія Володимировича 

використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням 

вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після здійснення державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимиру Петровичу за межами села Бреч, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

22.1. Передати Тосенку Володимиру Петровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,9359 га – рілля (пай 198), кадастровий номер 7422481500:07:000:0202 

0,3929 га – сіножаті (пай 176), кадастровий номер 7422481500:07:021:0029 

1,0077 га – пасовище (пай 234), кадастровий номер 7422481500:07:057:0006 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області. 

22.2. Зобов’язати Тосенка 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. 

 



23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Борисенко Ніні 

Юхимівні за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

23.1. Передати Борисенко Ніні Юхимівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

3,8209 га – рілля (пай 26/527), кадастровий номер 7422486500:03:001:0679 

0,7977 га – пасовище (пай 28/527), кадастровий номер 7422489600:03:000:0962 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області. 

23.2. Зобов’язати Борисенко Ніну Юхимівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Петрівні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

24.1. Передати Помаз Ганні Петрівні у власність земельні ділянки, а саме: 

2,3373 га – рілля (пай 6/301), кадастровий номер 7422487000:03:000:0706 

0,8201 га – сіножаті (пай 31/301), кадастровий номер 7422487000:04:000:0487 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області. 

24.2. Зобов’язати Помаз Ганну 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. 

 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Марухно Оксані 

Сергіївні за межами села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

25.1. Передати Марухно Оксані Сергіївні у власність земельну ділянку, а 

саме: 

5,2957 га – рілля (пай 608), кадастровий номер 7422480500:04:000:0608 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами 

села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

25.2. Зобов’язати Марухно Оксану Сергіївну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 



26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Васильовичу за межами села Олександрівка, Корюківського 

району, Чернігівської області. 

26.1. Передати Гриценку Олександру Васильовичу у власність земельну 

ділянку, а саме: 

3,5422 га – рілля (пай 307), кадастровий номер 7422480500:04:000:0307 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами 

села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

26.2. Зобов’язати Гриценка Олександра Васильовича використовувати 

земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Петрівні за межами села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

27.1. Передати Дудко Раїсі Петрівні у власність земельну ділянку, а саме: 

3,4787 га – рілля (пай 289), кадастровий номер 7422480500:04:000:0289 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами 

села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

27.2. Зобов’язати Дудко Раїсу Петрівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Аллі Федорівні за межами села Олександрівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

28.1. Передати Шаповаловій Аллі Федорівні у власність земельну 

ділянку, а саме: 

4,1417 га – рілля (пай 57), кадастровий номер 7422480500:04:000:0057 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами 

села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

28.2. Зобов’язати Шаповалову Аллу Федорівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 



29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Дмитренко Ользі 

Іванівні за межами села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

29.1. Передати Дмитренко Ользі Іванівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,6637 га – рілля (пай 39), кадастровий номер 7422489200:07:000:0040 

1,2283 га – сіножаті (пай 14), кадастровий номер 7422489200:07:000:2302 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

29.2. Зобов’язати Дмитренко Ольгу 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. 

 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Дмитренко Ользі 

Іванівні за межами села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

30.1. Передати Дмитренко Ользі Іванівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,6637 га – рілля (пай 38), кадастровий номер 7422489200:07:000:0039 

1,2904 га – сіножаті (пай 13), кадастровий номер 7422489200:07:000:2304 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

30.2. Зобов’язати Дмитренко Ольгу 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. 

 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Минку Андрію 

Петровичу за межами села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

31.1. Передати Минку Андрію Петровичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,9161 га – рілля (пай 21/360), кадастровий номер 7422482500:04:000:0606 

1,0009 га – рілля (пай 19/1360), кадастровий номер 7422482500:04:000:0556 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області. 

31.2. Зобов’язати Минка Андрія 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. 

 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сірій Парасці 

Юхимівні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

32.1. Передати Сірій Парасці Юхимівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,4784 га – рілля (пай 141), кадастровий номер 7422489600:03:000:0963 

0,4107 га – пасовище (пай 141), кадастровий номер 7422489600:03:000:0103 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

32.2. Зобов’язати Сіру Параску Юхимівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Яковичу за межами села Перелюб, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

33.1. Передати Євменову Олександру Яковичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4603 га – рілля (пай 11/172), кадастровий номер 7422486500:03:001:0278 

0,6856 га – пасовище (пай 25/172), кадастровий номер 7422486500:03:001:0859 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області. 

33.2. Зобов’язати Євменова Олександра Яковича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ніні Павлівні за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

34.1. Передати Пономаренко Ніні Павлівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,8945 га – рілля (пай 16/213), кадастровий номер 7422486500:03:001:0051 

0,7200 га – пасовище (пай 25/213), кадастровий номер 7422486500:03:001:0821 



для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області. 

34.2. Зобов’язати Пономаренко Ніну Павлівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

35. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 32-7/VIII   

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок  

зі зміною цільового призначення  

 

 

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Племінне господарство «Бреч» та проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок зі зміною цільового призначення, 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 внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового 

призначення», Законом України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель «для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.)» в землі «для іншої житлової 

забудови (КВЦПЗ 02.07.)», площею 0,3810 га, що розташована за адресою:                  

с. Бреч, вул. Шкільна, Корюківського району, Чернігівської області. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває у 

власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство 

«Бреч», відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 06.06.2018 р., площею 0,3810 га, 

кадастровий номер 7422481500:01:000:0157 із земель «для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.)» в землі «для іншої житлової 

забудови (КВЦПЗ 02.07.)». 



2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель «для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.)» в землі «для іншої житлової 

забудови (КВЦПЗ 02.07.)», площею 0,6000 га, що розташована за адресою:                  

с. Бреч, вул. Шкільна, 25, Корюківського району, Чернігівської області. 

2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває у 

власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство 

«Бреч», відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 06.06.2018 р., площею 0,6000 га, 

кадастровий номер 7422481500:01:000:0138 із земель «для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.)» в землі «для іншої житлової 

забудови (КВЦПЗ 02.07.)». 

 

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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 33-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

в межах населеного пункту міста Корюківка 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Попружко Мирославі Миколаївні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,1000 га, по вул. Кошового, 45, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

1.1. Передати Попружко Мирославі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Кошового, 45, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1945, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

 



2. Затвердити Сушениці Катерині Миколаївні 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), яка розташована за адресою: вул. Левка 

Лук’яненка, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

2.1. Передати Сушениці Катерині Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1988, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

3. Затвердити Вахненку Максиму Федосійовичу 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), яка розташована за адресою: вул. Левка 

Лук’яненка, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

3.1. Передати Вахненку Максиму Федосійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1981, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

4. Затвердити Вахненку Феодосію Дмитровичу 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), яка розташована за адресою: вул. Левка 

Лук’яненка, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

4.1. Передати Вахненку Феодосію Дмитровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1979, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 



5. Затвердити Садовському Максиму Володимировичу 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), яка розташована за адресою: вул. Левка 

Лук’яненка, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

5.1. Передати Садовському Максиму Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка,               

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1986, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

6. Затвердити Харченко Дарині Олександрівні 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 0,0821 га, по вул. Кошового, 56, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

6.1. Передати Харченко Дарині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0821 га, по                            

вул. Кошового, 56, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1024, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

7. Затвердити Боровльовій Ніні Ігнатівні 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. Першотравнева, 28, м. Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівська область. 

7.1. Передати Боровльовій Ніні Ігнатівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

вул. Першотравнева, 28, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська 

область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1582, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 



8. Затвердити Нодь Людмилі Володимирівні 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), яка розташована за адресою: вул. Сонячна,                     

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

8.1. Передати Нодь Людмилі Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: вул. Сонячна, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1991, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

9. Затвердити Кресу Дмитру В’ячеславовичу 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), яка розташована за адресою: вул. Сонячна,                     

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

9.1. Передати Кресу Дмитру В’ячеславовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: вул. Сонячна, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1993, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

10. Затвердити Руді Олександру Петровичу 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. Сагайдачного гетьмана, 59, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область. 

10.1. Передати Руді Олександру Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Сагайдачного гетьмана, 59, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1591, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 



11. Затвердити Нікитенку Олександру Івановичу 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), яка розташована за адресою: вул. 8-го Березня,                     

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

11.1. Передати Нікитенку Олександру Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: вул. 8-го Березня, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1982, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

12. Затвердити Нікитенко Тетяні Василівні 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, 12, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

12.1. Передати Нікитенко Тетяні Василівні 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, 12, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1983, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

13. Затвердити Нікитенку Сергію 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. 8-го Березня, 

12а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область. 

13.1. Передати Нікитенку Сергію Олександровичу 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, 12а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська 

область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1985, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 



14. Затвердити Нікитенко Тетяні Василівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,0500 га, по вул. 8-го Березня, 12, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область. 

14.1. Передати Нікитенко Тетяні Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,0500 га, по вул. 8-го Березня, 12, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1984, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

15. Затвердити Мелащенко Тетяні Віталіївні 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), яка розташована за адресою: вул. Омеляна 

Каруки, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

15.1. Передати Мелащенко Тетяні Віталіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

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

район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1989, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

16. Затвердити Заборській Аліні Євгеніївні 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), яка розташована за адресою: вул. Сонячна,                   

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

16.1. Передати Заборській Аліні Євгеніївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: вул. Сонячна, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1990, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

17. Затвердити Заборському Володимиру Вікторовичу 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), яка розташована за адресою:                     

вул. Сонячна, 6, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

17.1. Передати Заборському Володимиру Вікторовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: вул. Сонячна, 6,                            

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:2005, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

18. Затвердити Мединському Олексію Юрійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,0679 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: вул. Сонячна,                  

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

18.1. Передати Мединському Олексію Юрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,0679 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: вул. Сонячна, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:2006, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

19. Затвердити Мединській Наталії Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,0665 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: вул. Сонячна,                  

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

19.1. Передати Мединській Наталії Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,0665 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: вул. Сонячна, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1992, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

20. Затвердити Кузьменку Сергію Федоровичу 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, 72-а, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

20.1. Передати Кузьменку Сергію Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Кошового, 72-а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1997, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

21. Затвердити Лісеному Максиму Вікторовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,0916 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: вул. 8-го Березня,                

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.  

21.1. Передати Лісеному Максиму Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,0916 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: вул. 8-го Березня, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1995, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

22. Затвердити Осипенко Марині Миколаївні 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), яка розташована за адресою: м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область.  

22.1. Передати Осипенко Марині Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська 

область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1999, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

23. Затвердити Крутько Людмилі Олександрівні 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 0,0473 га, по вул. Дудка, 117-а, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

23.1. Передати Крутько Людмилі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0473 га, по                            

вул. Дудка, 117-а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1412, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

24. Затвердити Воскобойнику Василю Анатолійовичу 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), яка розташована за адресою:                           

м. Корюківка, вул. 8-го Березня, Корюківський район, Чернігівська область.  

24.1. Передати Воскобойнику Василю Анатолійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: м. Корюківка, вул. 8-го 

Березня, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:1998, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

25. Затвердити Власенко Тетяні Петрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,0653 га для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                           

м. Корюківка, вул. Кошового, 1-а, Корюківський район, Чернігівська область.  

25.1. Передати Власенко Тетяні Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0653 га, для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: м. Корюківка, вул. Кошового, 1-а, Корюківський 

район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:2001, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

26. Затвердити Стельмаху Олександру Євгеновичу 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, 

158, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область. 



26.1. Передати Стельмаху Олександру Євгеновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Шевченка, 158, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1994, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

27. Затвердити Дворнікову Євгену 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 0,0911 га, по вул. 8-го Березня, 

48а-11/1, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область. 

27.1. Передати Дворнікову Євгену Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0911 

га, по вул. 8-го Березня, 48а-11/1, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:2007, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

28. Затвердити Іващенку Ігору Леонідовичу 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), яка розташована за адресою: м. Корюківка,                

вул. Незалежності, Корюківський район, Чернігівська область.  

28.1. Передати Іващенку Ігору Леонідовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: м. Корюківка, вул. Незалежності, Корюківський 

район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:2002, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

29. Затвердити Галушці Ірині Олександрівні 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), яка розташована за адресою: м. Корюківка,                

вул. Незалежності, Корюківський район, Чернігівська область.  



29.1. Передати Галушці Ірині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: м. Корюківка, вул. Незалежності, Корюківський 

район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:2003, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

30. Затвердити Галушці Миколі Вікторовичу 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), яка розташована за адресою: м. Корюківка,                

вул. Незалежності, Корюківський район, Чернігівська область.  

30.1. Передати Галушці Миколі Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: м. Корюківка, вул. Незалежності, Корюківський 

район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1996, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

31. Затвердити Рябець Наталії 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 0,0627 га, по вул. Польова, 74, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

31.1. Передати Рябець Наталії Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0627 га, по вул. Польова, 74, 

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:002:2013, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

32. Затвердити Шайнозі Тетяні 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 0,0620 га, по вул. Корнієвського, 21, м. Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівська область. 

32.1. Передати Шайнозі Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0620 га, по                                    

вул. Корнієвського, 21, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська 

область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2011, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

33. Затвердити Кулєновій Тетяні Миколаївні 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), яка розташована за адресою: м. Корюківка,                 

Корюківський район, Чернігівська область.  

33.1. Передати Кулєновій Тетяні Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою: м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська 

область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2015, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

34. Затвердити Кобцю Миколі Анатолійовичу 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. Паркова, 50, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

34.1. Передати Кобцю Миколі Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Паркова, 50, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0847, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

35. Затвердити Зборщику Сергію 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 0,0605 га, по пров. Корнієвського, 20, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область. 

35.1. Передати Зборщику Сергію Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0605 га, по                                    

пров. Корнієвського, 20, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська 

область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2009, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 34-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

за межами населеного пункту міста Корюківка 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Плющ Софії Григорівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7525 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля                     

міста Корюківка, Корюківський район Чернігівська область.  

1.1. Передати Плющ Софії Григорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,7525 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0083) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту) біля міста Корюківка Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

2. Затвердити Кепку 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), 

Корюківський район Чернігівська область.  

2.1. Передати Кепку Дмитру Дмитровичу безоплатно у власність 

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

7422410100:04:006:0087) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківський район, Чернігівська область. 

 

3. Затвердити Воскобойник Аліні Юріївні 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), 

Корюківський район Чернігівська область.  

3.1. Передати Воскобойник Аліні Юріївні безоплатно у власність 

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

7422410100:04:006:0104) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківський район, Чернігівська область. 

 

4. Затвердити Воскобойник Уляні 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), 

Корюківський район Чернігівська область.  

4.1. Передати Воскобойник Уляні Василівні безоплатно у власність 

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

7422410100:04:006:0102) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківський район, Чернігівська область. 

 

5. Затвердити Воскобойнику Василю Анатолійовичу 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), 

Корюківський район Чернігівська область.  

5.1. Передати Воскобойнику Василю Анатолійовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422410100:04:006:0103) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківський район, Чернігівська область. 

 



6. Затвердити Дем’яненко Марії 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), 

Корюківський район Чернігівська область.  

6.1. Передати Дем’яненко Марії Олександрівні безоплатно у власність 

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

7422410100:04:006:0106) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківський район, Чернігівська область. 

 

7. Затвердити Дем’яненку Антонію 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), 

Корюківський район Чернігівська область.  

7.1. Передати Дем’яненку Антонію Олександровичу безоплатно у 

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

ділянки 7422410100:04:006:0105) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківський район, Чернігівська область. 

 

8. Затвердити Дем’яненко Ірині 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), 

Корюківський район Чернігівська область.  

8.1. Передати Дем’яненко Ірині Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422410100:04:006:0107) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, шо 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківський район, Чернігівська область. 

 

9. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

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

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

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

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 



регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова           Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                       

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                         

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 35-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Брецького  

старостинського округу 

 

 

Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Тосенко Тамарі Михайлівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,9989 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Тосенко Тамарі Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,9989 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:02:000:0019) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Лубенець), 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 36-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Будянського  

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12 116, 118 122 Земельного кодексу 

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

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Розумієнку Володимиру Георгійовичу 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 пров. Лісний, 6,            

с. Буда, Корюківський район, Чернігівська область. 

1.1. Передати Розумієнку Володимиру Георгійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею             

0,2500 га, по пров. Лісний, 6, с. Буда, Корюківський район, Чернігівська 

область, кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:01:000:0028, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 



2. Затвердити Рудій 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 (в межах населеного пункту села Буда), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Рудій Катерині Олександрівні безоплатно у власність 

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

7422482000:01:000:0025) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

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

 

3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

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

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

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

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                     

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 37-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Домашлинського 

старостинського округу 

 

 

Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118 122 Земельного кодексу 

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

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Киянець Валентині Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,9593 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Киянець Валентині Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,9593 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0195) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Домашлин), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Гладченку Івану Юхимовичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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



площею 0,2500 га, по вул. Кошового, 17, с. Домашлин, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

2.1. Передати Гладченку Івану Юхимовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Кошового, 17, с. Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422482500:01:000:0198, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

3. Затвердити Кандибі Володимиру Никифоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Кошового, 5, 

с. Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області. 

3.1. Передати Кандибі Володимиру Никифоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Кошового, 5, с. Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422482500:01:000:0197, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

4. Затвердити Чопенку Миколі 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 населеного пункту), біля села 

Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Чопенку Миколі Григоровичу безоплатно у власність 

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

7422482500:04:000:1106) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Гончаренку Івану 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), біля села 

Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Гончаренку Івану Миколайовичу безоплатно у власність 

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



7422482500:04:000:1102) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Гончаренко Олександрі 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 

Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Гончаренко Олександрі Олексіївні безоплатно у власність 

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

7422482500:04:000:1103) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Петрикей Марині 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 населеного пункту), біля села 

Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Петрикей Марині Петрівні безоплатно у власність земельну 

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

7422482500:04:000:1104) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Петрикею Олександру 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), біля села 

Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Петрикею Олександру Миколайовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422482500:04:000:1105) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

9. Затвердити Малишу Сергію Михайловичу 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 0,1579 га, по вул. Шевченка, 9, с. Домашлин, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

9.1. Передати Малишу Сергію Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1579 га, по 

вул. Шевченка, 9, с. Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422482500:01:000:0193, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

10. Затвердити Малишу Сергію Михайловичу технічну документацію із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,3820 га, по вул. Центральна, 5, с. Домашлин, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

10.1. Передати Малишу Сергію Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,3820 га, по вул. Центральна, 5, с. Домашлин, Корюківського району, 

Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0192, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

11. Затвердити Верещаці Тамарі 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 Верещаці Тамарі Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422482500:04:000:1114) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Вахненку Феодосію Дмитровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9188 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

12.1. Передати Вахненку Феодосію Дмитровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9188 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:04:000:1111) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Вахненко Людмилі Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9188 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Вахненко Людмилі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9188 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:04:000:1110) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Садовському Володимиру Дмитровичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею 1,9188 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району, Чернігівської області.  

14.1. Передати Садовському Володимиру Дмитровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,9188 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482500:04:000:1112) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

15. Затвердити Козіку Андрію Валерійовичу 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.  

15.1. Передати Козіку Андрію Валерійовичу безоплатно у власність 

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

7422482500:04:000:1109) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

16. 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. 



17. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 38-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Забарівського  

старостинського округу 

 

 

Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Андрущенку Василю Сергійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8000 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 Андрущенку Василю Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0075) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Карпинському Володимиру Кіндратовичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею 1,9210 га для ведення особистого селянського господарства 



в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

2.1. Передати Карпинському Володимиру Кіндратовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,9210 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:001:0052) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Споднікайлу Руслану Тарасовичу 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 Споднікайлу Руслану Тарасовичу безоплатно у власність 

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

7422483500:07:000:1238) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Гречушкіну Петру Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5110 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 Гречушкіну Петру Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5110 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0081) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Янюшкіну Андрію Олексійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Янюшкіну Андрію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:0080) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 



6. Затвердити Янюшкіну Артему Павловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Янюшкіну Артему Павловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:0081) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Янюшкіну Володимиру Павловичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

7.1. Передати Янюшкіну Володимиру Павловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:0082) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Янюшкіній Анастасії Борисівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

8.1. Передати Янюшкіній Анастасії Борисівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:0083) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

9. Затвердити Аноп Анжелі Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

9.1. Передати Аноп Анжелі Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:0084) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

10. Затвердити Анопу Віталію Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

10.1. Передати Анопу Віталію Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:0085) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

11. Затвердити Ярошенку Григорію Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Ярошенку Григорію Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,9500 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:0086) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Ярошенку Михайлу Григоровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

12.1. Передати Ярошенку Михайлу Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:0087) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Ярошенко Раїсі Федорівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  



13.1. Передати Ярошенко Раїсі Федорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:0088) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Везовик Марії Михайлівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

14.1. Передати Везовик Марії Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:0089) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

15. Затвердити Тоніці Маргариті Олександрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

15.1. Передати Тоніці Маргариті Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:0090) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

16. Затвердити Басенку Богдану Володимировичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9499 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

16.1. Передати Басенку Богдану Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9499 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:0091) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

17. Затвердити Басенку Володимиру Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



1,9499 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

17.1. Передати Басенку Володимиру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,9499 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:0092) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

18. 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. 

 

19. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 39-7/VIII   

 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Наумівського  

старостинського округу 

 

 

Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Назаренко Вірі 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 населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Назаренко Вірі Євгенівні безоплатно у власність земельну 

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

7422485500:06:002:3208) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Приображенському Євгену Павловичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

0,9000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



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

Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Приображенському Євгену Павловичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,9000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:06:001:3159) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

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

області. 

 

3. Затвердити Старовойт Наталії Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,8782 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Старовойт Наталії Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,8782 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0261) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

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

області. 

 

4. Затвердити Савенку Віталію Леонідовичу 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 0,1220 га, по вул. Стрільця, 5/1, с. Наумівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

4.1. Передати Савенку Віталію Леонідовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1220 га, по 

вул. Стрільця, 5/1, с. Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:01:002:0280, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

5. Затвердити Шкурко Марфі Омелянівні 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 Шкурко Марфі Омелянівні безоплатно у власність земельну 

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



7422485500:06:002:3213) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Шкурку Анатолію Григоровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7839 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Шкурку Анатолію Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7839 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3218) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Кирпатенко Наталії Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7839 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Кирпатенко Наталії Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7839 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3216) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Шкурку Олександру Анатолійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6339 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Шкурку Олександру Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,6339 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:02:000:0024) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

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

 

9. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

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

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 



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

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова                             Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                              

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                          

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 40-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Олександрівського 

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельної ділянки та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Пророченко Катерині Олексіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею           

1,7476 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Пророченко Катерині Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7476 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:04:000:0959) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Гирич Інні Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7477 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Гирич Інні Володимирівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,7477 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:04:000:0957) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Гиричу Костянтину Віталійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7477 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Гиричу Костянтину Віталійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7477 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:04:000:0958) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Редіну Арсенію Антоновичу 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 Редіну Арсенію Антоновичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0907) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Пятикоп Галині Михайлівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Верхолісся, 

вул. Центральна, 49 А), Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Пятикоп Галині Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:0086) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Верхолісся, вул. Центральна, 49 А), Корюківського району Чернігівської 

області. 



6. Затвердити Войтенку Миколі Ігоровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Войтенку Миколі Ігоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:0103) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Войтенку Миколі Ігоровичу 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. Центральна, 14, с. Верхолісся, Корюківського 

району, Чернігівської області. 

7.1. Передати Войтенку Миколі Ігоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   

вул. Центральна, 14, с. Верхолісся, Корюківського району, Чернігівської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 7422480500:02:000:0104, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

8. Затвердити Москаленко Ользі 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 0,2500 га, по вул. Центральна, 151 А, с. Олександрівка, Корюківського 

району, Чернігівської області. 

8.1. Передати Москаленко Ользі Павлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   

вул. Центральна, 151 А, с. Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 7422480500:01:000:0132, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

9. Затвердити Москаленко Ользі Павлівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 



(КВЦПЗ 01.03.), площею 1,3500 га, по вул. Центральна, 151 А,                                      

с. Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

9.1. Передати Москаленко Ользі Павлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

1,3500 га, по вул. Центральна, 151 А, с. Олександрівка, Корюківського району, 

Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0133, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

10. Затвердити Мицу Василю Михайловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6911 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Верхолісся, 

вул. Центральна, 52), Корюківського району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Мицу Василю Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,6911 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:0102) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Верхолісся, вул. Центральна, 52), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

11. Затвердити Василенку Платону Андрійовичу 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 Василенку Платону Андрійовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0905) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Долгому Юрію 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.  

12.1. Передати Долгому Юрію Миколайовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0986) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Антіпову Вячеславу 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), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Антіпову Вячеславу Сергійовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0987) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Пірнач Юлії Ігорівні 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.  

14.1. Передати Пірнач Юлії Ігорівні безоплатно у власність земельну 

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

7422480500:04:000:0988) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

15. Затвердити Кучерук Анжелі Борисівні 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.  

15.1. Передати Кучерук Анжелі Борисівні безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0989) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

16. Затвердити Погоржельській Діані Юріївні 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.  



16.1. Передати Погоржельській Діані Юріївні безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0990) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

17. Затвердити Бареєву Віталію Юрійовичу 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.  

17.1. Передати Бареєву Віталію Юрійовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0991) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

18. Затвердити Алекян Амалі Анушаванівні 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.  

18.1. Передати Алекян Амалі Анушаванівні безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0992) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

19. Затвердити Алекяну Віктору Гагіковичу 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.  

19.1. Передати Алекяну Віктору Гагіковичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0993) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

20. Затвердити Алекяну Давиду 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), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

20.1. Передати Алекяну Давиду Вікторовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0994) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

21. Затвердити Алекяну Гагіку 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), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

21.1. Передати Алекяну Гагіку Вікторовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0995) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

22. Затвердити Давидюк Євгенії Вячеславівні 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.  

22.1. Передати Давидюк Євгенії Вячеславівні безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0996) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

23. Затвердити Давидюку Євгену 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), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

23.1. Передати Давидюку Євгену Вікторовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0997) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 



24. Затвердити Єремєєвій Галині Денисівні 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.  

24.1. Передати Єремєєвій Галині Денисівні безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0998) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

25. Затвердити Єремєєву Денису Вячеславовичу 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.  

25.1. Передати Єремєєву Денису Вячеславовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:0999) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

26. Затвердити Єремєєвій Марині Павлівні 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.  

26.1. Передати Єремєєвій Марині Павлівні безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1000) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

27. Затвердити Єрємєєвій Тетяні 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.  

27.1. Передати Єрємєєвій Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну 

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

7422480500:04:000:1001) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

28. Затвердити Підбережному Руслану 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), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

28.1. Передати Підбережному Руслану Сергійовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422480500:04:000:1002) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

29. Затвердити Підбережній Мар’яні Анатоліївні 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.  

29.1. Передати Підбережній Мар’яні Анатоліївні безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1003) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

30. Затвердити Титаренко Ірині 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 населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

30.1. Передати Титаренко Ірині Вікторівні безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1004) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

31. Затвердити Ахметову Андрію 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.  



31.1. Передати Ахметову Андрію Олександровичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1005) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

32. Затвердити Ахметовій Людмилі Євгеніївні 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.  

32.1. Передати Ахметовій Людмилі Євгеніївні безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1006) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

33. Затвердити Самару Вадиму Станіславовичу 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.  

33.1. Передати Самару Вадиму Станіславовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1007) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

34. Затвердити Самар Оксані Євгеніївні 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.  

34.1. Передати Самар Оксані Євгеніївні безоплатно у власність земельну 

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

7422480500:04:000:1008) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

35. Затвердити Стеценку Володимиру Васильовичу 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.  

35.1. Передати Стеценку Володимиру Васильовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422480500:04:000:1009) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

36. Затвердити Сікорі Алісі Анатоліївні 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.  

36.1. Передати Сікорі Алісі Анатоліївні безоплатно у власність земельну 

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

7422480500:04:000:1010) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

37. Затвердити Сікорі Арсену 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), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

37.1. Передати Сікорі Арсену Володимировичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1011) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

38. Затвердити Галузі Володимиру 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 населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

38.1. Передати Галузі Володимиру Ігоровичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1012) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 



39. Затвердити Ребенку Івану Андрійовичу 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.  

39.1. Передати Ребенку Івану Андрійовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1013) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

40. Затвердити Рябушку Валерію Олеговичу 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.  

40.1. Передати Рябушку Валерію Олеговичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1014) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

41. Затвердити Рябушко Ганні Юріївні 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.  

41.1. Передати Рябушко Ганні Юріївні безоплатно у власність земельну 

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

7422480500:04:000:1015) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

42. Затвердити Рибченко Марині Анатоліївні 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.  

42.1. Передати Рибченко Марині Анатоліївні безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1016) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

43. Затвердити Джулай Олексію 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.  

43.1. Передати Джулай Олексію Миколайовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1017) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

44. Затвердити Паніматченко Антоніні Михайлівні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0800 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

44.1. Передати Паніматченко Антоніні Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0800 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:04:000:0967) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

45. Затвердити Камишному Віталію Валентиновичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,8100 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

45.1. Передати Камишному Віталію Валентиновичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,8100 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0977) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

46. Затвердити Василенко Дарині Андріївні 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.  



46.1. Передати Василенко Дарині Андріївні безоплатно у власність 

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

7422480500:01:000:0140) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

47. Затвердити Сюрі Леоніду Івановичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,5000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села 

Олександрівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

47.1. Передати Сюрі Леоніду Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,5000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0164) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту села Олександрівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

48. Затвердити Заріцькому Василю Акимовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села 

Олександрівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

48.1. Передати Заріцькому Василю Акимовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0108) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту села Олександрівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

49. Затвердити Морозу Олександру Юрійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0800 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

49.1. Передати Морозу Олександру Юрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0800 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:04:000:0976) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

50. Затвердити Вербовенку Андрію Анатолійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



0,7400 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

50.1. Передати Вербовенку Андрію Анатолійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,7400 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0975) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

51. Затвердити Бичик Галині 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 населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

51.1. Передати Бичик Галині Сергіївні безоплатно у власність земельну 

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

7422480500:04:000:1041) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

52. Затвердити Довгалю Олексію 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.  

52.1. Передати Довгалю Олексію Олександровичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1042) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

53. Затвердити Єрмоленку Олександру Васильовичу 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.  

53.1. Передати Єрмоленку Олександру Васильовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422480500:04:000:1043) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 



54. Затвердити Дремлюзі Раїсі 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), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

54.1. Передати Дремлюзі Раїсі Михайлівні безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1039) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

55. Затвердити Дремлюзі Юрію 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.  

55.1. Передати Дремлюзі Юрію Олександровичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1040) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

56. Затвердити Дремлюзі Олександру Леонідовичу 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.  

56.1. Передати Дремлюзі Олександру Леонідовичу безоплатно у власність 

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

7422480500:04:000:1038) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

57. Затвердити Мірошниченку Валерію Анатолійовичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею 1,1500 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району, Чернігівської області.  

57.1. Передати Мірошниченку Валерію Анатолійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,1500 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0974) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

58. Затвердити Бондаренку Олександру Дмитровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,2141 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

58.1. Передати Бондаренку Олександру Дмитровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,2141 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0906) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

59. 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. 

 

60. 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 

 

 (сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 41-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Охрамієвицького  

старостинського округу 

 

 

Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Єрмоленко Тетяні 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.  

1.1. Передати Єрмоленко Тетяні Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422486000:04:001:1385) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Черниш Тетяні 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 0,2500 га, по вул. 8-го Березня, 73, с. Охрамієвичі, Корюківський 

район, Чернігівська область. 

2.1. Передати Черниш Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                            

вул. 8-го Березня, 73, с. Охрамієвичі, Корюківський район, Чернігівська 

область, кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:01:000:0042, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

3. Затвердити Яковець Валентині Яківні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 74, с. Охрамієвичі, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

3.1. Передати Яковець Валентині Яківні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                            

вул. Шевченка, 74, с. Охрамієвичі, Корюківський район, Чернігівська область, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:01:000:0044, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

4. Затвердити Миснику Віктору 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.  

4.1. Передати Миснику Віктору Дмитровичу безоплатно у власність 

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

7422486000:04:002:1197) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Мисник Марині 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.  

5.1. Передати Мисник Марині Миколаївні безоплатно у власність 

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



7422486000:04:002:1196) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Нікитенку Володимиру Васильовичу 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 Нікитенку Володимиру Васильовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422486000:04:001:1372) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Шейді Віті 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.  

7.1. Передати Шейді Віті Миколаївні безоплатно у власність земельну 

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

7422486000:04:001:1371) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Петрусенку Миколі 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.  

8.1. Передати Петрусенку Миколі Івановичу безоплатно у власність 

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

7422486000:04:001:1373) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

9. Затвердити Миснику Миколі Івановичу 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. Франка, 30, с. Охрамієвичі, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

9.1. Передати Миснику Миколі Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                            

вул. Франка, 30, с. Охрамієвичі, Корюківський район, Чернігівська область, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:01:000:0045, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

10. Затвердити Мусі Тетяні Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею         

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Мусі Тетяні Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422486000:04:002:1193) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

11. Затвердити Сергійко Раїсі Андріївні 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 Сергійко Раїсі Андріївні безоплатно у власність земельну 

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

7422486000:04:001:1376) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Саченко Анастасії 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 населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

12.1. Передати Саченко Анастасії Вікторівні безоплатно у власність 

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

7422486000:04:002:1186) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Саченку Максиму 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), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Саченку Максиму Вікторовичу безоплатно у власність 

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

7422486000:04:002:1233) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Галущенко 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 населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

14.1. Передати Галущенко Анастасії Сергіївні безоплатно у власність 

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

7422486000:04:001:1401) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

15. Затвердити Галущенку Сергію 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), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

15.1. Передати Галущенку Сергію Володимировичу безоплатно у 

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

ділянки 7422486000:04:001:1402) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

16. Затвердити Лагодній Наталії 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.  



16.1. Передати Лагодній Наталії Іванівні безоплатно у власність земельну 

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

7422486000:04:001:1400) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

17. Затвердити Мисник Ганні 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.  

17.1. Передати Мисник Ганні Володимирівні безоплатно у власність 

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

7422486000:04:002:1198) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

18. Затвердити Литвину Сергію 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.  

18.1. Передати Литвину Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

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

7422486000:04:001:1404) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

19. 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. 

 

20. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 42-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Перелюбського  

старостинського округу 

 

 

Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Горній Наталії Леонідівні 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, що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради 

(в межах населеного пункту села Білошицька Слобода, вул. Гагаріна, 8), 

Корюківського району, Чернігівської області. 

1.1. Передати Горній Наталії Леонідівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Білошицька Слобода, вул. Гагаріна, 8), Корюківського району 

Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481000:01:001:0205, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



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

забудови. 

 

2. Затвердити Акусок Олені Василівні 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, що розташована в адміністративних межах Корюківської 

міської ради (в межах населеного пункту села Перелюб, вул. Горького, 40) 

Корюківського району, Чернігівської області. 

2.1. Передати Акусок Олені Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Перелюб, вул. Горького, 40) Корюківського району, Чернігівської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422486500:01:001:0053, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

3. Затвердити Акусок Олені Василівні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,4000 га, що розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Перелюб,                   

вул. Горького, 40), Корюківського району Чернігівської області. 

3.1. Передати Акусок Олені Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,4000 га, 

що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Перелюб, вул. Горького, 40), кадастровий номер 

земельної ділянки 7422486500:01:001:0054, цільове призначення – для ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

4. Затвердити Телезі Наталії Володимирівні 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 

0,1580 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради 

(в межах населеного пункту села Перелюб, вул. Білявської, 1), Корюківського 

району, Чернігівської області. 

4.1. Передати Телезі Наталії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1580 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради 

(в межах населеного пункту села Перелюб, вул. Білявської, 1), Корюківського 



району Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:002:0016, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

5. Затвердити Телезі Наталії Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,9852 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Телезі Наталії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,9852 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:002:0015) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Перелюб), Корюківського району Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Телезі Віктору Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4468 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Перелюб, 

вул. Центральна, 3), Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Телезі Віктору Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4468 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:001:0052) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Перелюб, вул. Центральна, 3), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

7. Затвердити Кобець 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 населеного пункту), біля села 

Білошицька Слобода, Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Кобець Ганні Іванівні безоплатно у власність земельну 

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

7422481000:03:000:0626) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Білошицька Слобода, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

8. Затвердити Кобець Ірині 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 населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Кобець Ірині Вікторівні безоплатно у власність земельну 

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

7422481000:03:000:0628) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

9. Затвердити Победаш Владиславу 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), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Победаш Владиславу Вікторовичу безоплатно у власність 

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

7422481000:03:000:0629) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

10. Затвердити Борисенку Сергію Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3722 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Перелюб, 

вул. Хутірська, 17), Корюківського району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Борисенку Сергію Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3722 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:002:0017) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Перелюб, вул. Хутірська, 17), Корюківського району Чернігівської області. 

 

11. Затвердити Надточію Володимиру Федоровичу 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, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Перелюб, вул. Білявської, 6), Корюківського району, Чернігівської області. 

11.1. Передати Надточію Володимиру Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 



населеного пункту села Перелюб, вул. Білявської, 6), Корюківського району 

Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:001:0055, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

12. Затвердити Надточію Володимиру Федоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,7100 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Перелюб, вул. Білявської, 6), Корюківського району Чернігівської області. 

12.1. Передати Надточію Володимиру Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,7100 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради 

(в межах населеного пункту села Перелюб, вул. Білявської, 6), кадастровий 

номер земельної ділянки 7422486500:01:001:0056, цільове призначення – для 

ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

13. Затвердити Борисенко Інні Миколаївні та Борисенку Сергію 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Перелюб, вул. Планова, 24), Корюківського району, 

Чернігівської області. 

13.1. Передати Борисенко Інні Миколаївні та Борисенку Сергію Івановичу 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2500 га, що розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Перелюб, 

вул. Планова, 24), Корюківського району Чернігівської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422486500:01:002:0009, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

14. Затвердити Борисенко Інні Миколаївні та Борисенку Сергію 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну 

власність для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), 

площею 0,7200 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської 



міської ради (в межах населеного пункту села Перелюб, вул. Планова, 24), 

Корюківського району Чернігівської області. 

14.1. Передати Борисенко Інні Миколаївні та Борисенку Сергію Івановичу 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,7200 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Перелюб, вул. Планова, 24), кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:002:0010, цільове призначення – для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

15. Затвердити Циклаурі Юрію Муссовичу 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.  

15.1. Передати Циклаурі Юрію Муссовичу безоплатно у власність 

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

7422486500:03:001:1410) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

16. 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. 

 

17. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 43-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Прибинського 

старостинського округу 

 

 

Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Грищенко Валентині Олексіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,7345 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Грищенко Валентині Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7345 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489600:01:000:0013) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Шишківка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Захарченку Олександру Вікторовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із 

земель «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (КВЦПЗ 

01.01.)» в землі «для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 



01.03.)», що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради 

(в межах населеного пункту села Шишківка), Корюківського району, 

Чернігівської області, площею 0,9277 га. 

2.1. Передати Захарченку Олександру Вікторовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,9277 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489600:01:000:0009) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Шишківка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Рябцю Олександру 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 (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Рябцю Олександру Петровичу безоплатно у власність 

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

7422487000:03:000:0835) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Духно Лілії 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 населеного пункту), Корюківського 

району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Духно Лілії Петрівні безоплатно у власність земельну 

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

7422487000:03:000:0834) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Смальосі Олегу Валерійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7517 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села 

Костянтинівка, вул. Хутірна), Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Смальосі Олегу Валерійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7517 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487000:02:000:0002) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Костянтинівка, вул. Хутірна), Корюківського району Чернігівської області. 

 

6. 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. 

 

7. 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 

                                                     

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 44-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Рибинського 

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Бондаренко Наталії Дмитрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6068 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного 

пункту села Рибинськ, вул. Перемоги), Корюківського району, Чернігівської 

області.  

1.1. Передати Бондаренко Наталії Дмитрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,6068 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487900:01:000:0145) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах 

населеного пункту села Рибинськ, вул. Перемоги), Корюківського району, 

Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Бондаренку Олексію Григоровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 



місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2399 га, по вул. Перемоги, 25, с. Рибинськ, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

2.1. Передати Бондаренку Олексію Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2399 га, по 

вул. Перемоги, 25, с. Рибинськ, Корюківського району, Чернігівської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487900:01:000:0137, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

3. Затвердити Бондаренку Олексію Григоровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3765 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного 

пункту села Рибинськ, вул. Перемоги), Корюківського району, Чернігівської 

області.  

3.1. Передати Бондаренку Олексію Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3765 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487900:01:000:0148) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах 

населеного пункту села Рибинськ, вул. Перемоги), Корюківського району, 

Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Кравченко Зінаїді Яківні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Кравченко Зінаїді Яківні безоплатно у власність земельну 

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

7422487900:08:000:3061) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

5. Затвердити Смальосі Антоніні Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  



5.1. Передати Смальосі Антоніні Іванівні безоплатно у власність земельну 

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

7422487900:08:000:3062) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

6. Затвердити Кравченко Юлії Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Кравченко Юлії Василівні безоплатно у власність земельну 

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

7422487900:08:000:3063) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

7. Затвердити Кравченку Юрію Павловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Кравченку Юрію Павловичу безоплатно у власність 

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

7422487900:08:000:3064) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

8. Затвердити Гулицькій Ользі Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Гулицькій Ользі Василівні безоплатно у власність земельну 

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

7422487900:08:000:3065) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 



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

області. 

 

9. Затвердити Єрмоленко Поліні Сергіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Єрмоленко Поліні Сергіївні безоплатно у власність 

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

7422487900:08:000:3066) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

10. Затвердити Хомічовій Світлані Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Хомічовій Світлані Василівні безоплатно у власність 

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

7422487900:08:000:3067) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

11. Затвердити Клюй Тетяні Валеріївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  

11.1. Передати Клюй Тетяні Валеріївні безоплатно у власність земельну 

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

7422487900:08:000:3068) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

12. Затвердити Клюю Юрію Олексійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  

12.1. Передати Клюю Юрію Олексійовичу безоплатно у власність 

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

7422487900:08:000:3069) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

13. Затвердити Ковальчук Вірі Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Ковальчук Вірі Іванівні безоплатно у власність земельну 

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

7422487900:08:000:3070) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

14. Затвердити Ковальчуку Олексію Володимировичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за 

межами населеного пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, 

Чернігівської області.  

14.1. Передати Ковальчуку Олексію Володимировичу безоплатно у 

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

ділянки 7422487900:08:000:3071) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

15. Затвердити Софієнко Вікторії Андріївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  

15.1. Передати Софієнко Вікторії Андріївні безоплатно у власність 

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

7422487900:08:000:3072) із земель сільськогосподарського призначення 



комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

16. Затвердити Кабрель Ользі Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  

16.1. Передати Кабрель Ользі Василівні безоплатно у власність земельну 

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

7422487900:08:000:3073) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

17. Затвердити Кабрелю Сергію Михайловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), біля села Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області.  

17.1. Передати Кабрелю Сергію Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422487900:08:000:3074) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

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

області. 

 

18. Затвердити Самойленко Єлизаветі Романівні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), Корюківського району, Чернігівської області.  

18.1. Передати Самойленко Єлизаветі Романівні безоплатно у власність 

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

7422487900:08:000:0417) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

19. Затвердити Самойленку Олексію Романовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), Корюківського району, Чернігівської області.  

19.1. Передати Самойленку Олексію Романовичу безоплатно у власність 

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

7422487900:08:000:0418) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

20. Затвердити Шульзі Світлані Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного 

пункту), Корюківського району, Чернігівської області.  

20.1. Передати Шульзі Світлані Анатоліївні безоплатно у власність 

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

7422487900:08:000:0419) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

21. Затвердити Федченко Олені Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,9800 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного 

пункту села Парастовське, вул. Весела, 30), Корюківського району, 

Чернігівської області.  

21.1. Передати Федченко Олені Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,9800 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487900:06:000:0013) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах 

населеного пункту села Парастовське, вул. Весела, 30), Корюківського району, 

Чернігівської області. 

 

22. 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. 

 

23. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 45-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Савинківського 

старостинського округу 

 

 

Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Тройні Валентині 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 

Савинки, Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Тройні Валентині Михайлівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1146) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Савинки, Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Тройні Данилу 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), біля села 

Савинки, Корюківського району Чернігівської області.  

2.1. Передати Тройні Данилу Олександровичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1143) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Савинки, Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Тройні Павлу 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 

Савинки, Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Тройні Павлу Сергійовичу безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1144) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Савинки, Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Тройні Діані 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 

Савинки, Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Тройні Діані Олександрівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1145) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Савинки, Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Тройні Сніжані 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 

Савинки, Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Тройні Сніжані Олександрівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1142) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Савинки, Корюківського району Чернігівської області. 

 



6. Затвердити Роговому Анатолію Михайловичу 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 

Савинки, Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Роговому Анатолію Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1147) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Савинки, Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Юсифова Расмия Албанда кизи проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6150 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Корюківського району Чернігівської області.  

7.1. Передати Юсифова Расмия Албанда кизи безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,6150 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488300:01:000:0266) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Савинки), Корюківського району Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Милейку Олександру Петровичу 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. Шкільна, 36, с. Савинки, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

8.1. Передати Милейку Олександру Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   

вул. Шкільна, 36, с. Савинки, Корюківський район, Чернігівська область, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422488300:01:000:0270, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

9. Затвердити Михальченку Віталію Васильовичу 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 села Савинки), 

Корюківського району Чернігівської області.  



9.1. Передати Михальченку Віталію Васильовичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1157) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту села Савинки), Корюківського району Чернігівської області. 

 

10. Затвердити Михальченко Валентині 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 населеного пункту села Савинки), 

Корюківського району Чернігівської області.  

10.1. Передати Михальченко Валентині Гаврилівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1158) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту села Савинки), Корюківського району Чернігівської області. 

 

11. Затвердити Телезі 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 (за межами населеного пункту села Савинки), 

Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Телезі Наталії Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1159) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту села Савинки), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Холодняку Ігору Михайловичу 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 села Савинки), 

Корюківського району Чернігівської області.  

12.1. Передати Холодняку Ігору Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1160) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту села Савинки), Корюківського району Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Курочкіну Володимиру 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 села Савинки), Корюківського району Чернігівської області.  

13.1. Передати Курочкіну Володимиру Володимировичу безоплатно у 

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

ділянки 7422488300:03:000:1161) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту села Савинки), Корюківського району Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Козел Михайлу 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 села Савинки), 

Корюківського району Чернігівської області.  

14.1. Передати Козел Михайлу Івановичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1162) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту села Савинки), Корюківського району Чернігівської області. 

 

15. Затвердити Олійнику Василю 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.  

15.1. Передати Олійнику Василю Миколайовичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1174) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

16. Затвердити Кугуку Іллі Артемовичу 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.  

16.1. Передати Кугуку Іллі Артемовичу безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1178) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 



17. Затвердити Шемету Євгенію 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  

17.1. Передати Шемету Євгенію Вікторовичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1173) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

18. Затвердити Радіонову Олександру 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.  

18.1. Передати Радіонову Олександру Миколайовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422488300:03:000:1168) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

19. Затвердити Радіонову Миколі 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.  

19.1. Передати Радіонову Миколі Олександровичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1165) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

20. Затвердити Радіоновій Єлизаветі 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.  

20.1. Передати Радіоновій Єлизаветі Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1167) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

21. Затвердити Радіоновій Олені 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.  

21.1. Передати Радіоновій Олені Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1166) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

22. Затвердити Радіоновій Валентині 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 населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

22.1. Передати Радіоновій Валентині Петрівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1169) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

23. Затвердити Пародіну Миколі 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.  

23.1. Передати Пародіну Миколі Олександровичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1171) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

24. Затвердити Марченко Тетяні Анатоліївні 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.  



24.1. Передати Марченко Тетяні Анатоліївні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1172) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

25. Затвердити Лісеному Владиславу 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  

25.1. Передати Лісеному Владиславу Вікторовичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1179) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

26. Затвердити Кугук Дарині 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.  

26.1. Передати Кугук Дарині Василівні безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1176) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

27. Затвердити Кугуку Артему 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  

27.1. Передати Кугуку Артему Сергійовичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1177) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

28. Затвердити Демченко Ніні Федорівні 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.  

28.1. Передати Демченко Ніні Федорівні безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1175) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

29. Затвердити Пародіній Любові 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.  

29.1. Передати Пародіній Любові Василівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1170) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

30. Затвердити Савченку Петру Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,2511 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Савинки, 

вул. Гагаріна, 29), Корюківського району Чернігівської області.  

30.1. Передати Савченку Петру Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,2511 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488300:01:000:0273) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Савинки, вул. Гагаріна, 29), Корюківського району Чернігівської області. 

 

31. Затвердити Савченку Борису Григоровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6095 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Савинки, 

вул. Гагаріна), Корюківського району Чернігівської області.  

31.1. Передати Савченку Борису Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,6095 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488300:01:000:0274) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Савинки, вул. Гагаріна), Корюківського району Чернігівської області. 



32. Затвердити Летуті Вікторії Петрівні, Савченку Андрію Петровичу, 

Савченко Олені Володимирівні, Савченку Петру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 13, 

с. Савинки, Корюківський район, Чернігівська область. 

32.1. Передати Летуті Вікторії Петрівні, Савченку Андрію Петровичу, 

Савченко Олені Володимирівні, Савченку Петру Миколайовичу безоплатно у 

спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 13, с. Савинки, Корюківський район, 

Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488300:01:000:0272, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

33. Затвердити Савченку Борису Григоровичу, Савченко Тетяні 

Володимирівні, Глушак Марині Борисівні технічну документацію із 

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

для передачі у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 9а, с. Савинки, 

Корюківський район, Чернігівська область. 

33.1. Передати Савченку Борису Григоровичу, Савченко Тетяні 

Володимирівні, Глушак Марині Борисівні безоплатно у спільну сумісну 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею              

0,2500 га, по вул. Гагаріна, 9а, с. Савинки, Корюківський район, Чернігівська 

область, кадастровий номер земельної ділянки 7422488300:01:000:0275, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

34. Затвердити Васюк Валентині Андріївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Савинки, 

вул. Мирна), Корюківського району Чернігівської області.  

34.1. Передати Васюк Валентині Андріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488300:01:000:0276) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Савинки, вул. Мирна) Корюківського району Чернігівської області. 

 

35. Затвердити Рубасі Миколі Леонідовичу 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.  

35.1. Передати Рубасі Миколі Леонідовичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1149) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  Корюківського району Чернігівської області. 

 

36. Затвердити Ярошу Геннадію Стефановичу 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.  

36.1. Передати Ярошу Геннадію Стефановичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1150) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  Корюківського району Чернігівської області. 

 

37. Затвердити Козел Тарасу Михайловичу 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.  

37.1. Передати Козел Тарасу Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1151) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

38. Затвердити Литвин Ганні 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  



38.1. Передати Литвин Ганні Олексіївні безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1152) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

39. Затвердити Бут Ніні 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), Корюківського 

району Чернігівської області.  

39.1. Передати Бут Ніні Михайлівні безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1154) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

40. Затвердити Космачу 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 населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

40.1. Передати Космачу Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1153) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

41. Затвердити Процел Наталії 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  

41.1. Передати Процел Наталії Михайлівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1204) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

42. Затвердити Бурій Ірині 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.  

42.1. Передати Бурій Ірині Миколаївні безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1206) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

43. Затвердити Ковальчук Тетяні Прокопівні 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.  

43.1. Передати Ковальчук Тетяні Прокопівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1208) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

44. Затвердити Бариш Ніні 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.  

44.1. Передати Бариш Ніні Іванівні безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1212) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

45. Затвердити Кулінченко Аллі Леонідівні 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.  

45.1. Передати Кулінченко Аллі Леонідівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1214) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 



46. Затвердити Павленко Валентині 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.  

46.1. Передати Павленко Валентині Володимирівні безоплатно у 

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

ділянки 7422488300:03:000:1213) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

47. Затвердити Горовому Сергію 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.  

47.1. Передати Горовому Сергію Івановичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1211) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

48. Затвердити Заєць Василю 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.  

48.1. Передати Заєць Василю Івановичу безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1210) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

49. Затвердити Заєць Парасковії Захарівні 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.  

49.1. Передати Заєць Парасковії Захарівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1209) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

50. Затвердити Никифоренко Ярославі 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.  

50.1. Передати Никифоренко Ярославі Володимирівні безоплатно у 

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

ділянки 7422488300:03:000:1207) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  Корюківського району Чернігівської області. 

 

51. Затвердити Бурому Михайлу 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 (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

51.1. Передати Бурому Михайлу Петровичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1205) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

52. Затвердити Процел Володимиру Михайловичу 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.  

52.1. Передати Процел Володимиру Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1203) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

53. Затвердити Суровець Марії Федосівні 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.  



53.1. Передати Суровець Марії Федосівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1202) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

54. Затвердити Суровець Олені 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  

54.1. Передати Суровець Олені Олексіївні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1201) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

55. Затвердити Хобел 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 (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

55.1. Передати Хобел Сергію Петровичу безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1200) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

56. Затвердити Мусі Тетяні 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.  

56.1. Передати Мусі Тетяні Миколаївні безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1199) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

57. Затвердити Вовк Ніні 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 населеного пункту), Корюківського 

району Чернігівської області.  

57.1. Передати Вовк Ніні Петрівні безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1198) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  Корюківського району Чернігівської області. 

 

58. Затвердити Дятел Парасковії 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.  

58.1. Передати Дятел Парасковії Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1197) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

59. Затвердити Головатенку Олексію Романовичу 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.  

59.1. Передати Головатенку Олексію Романовичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1196) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

60. Затвердити Туніку Віктору Васильовичу 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.  

60.1. Передати Туніку Віктору Васильовичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1195) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 



61. Затвердити Васюк Інні 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 населеного пункту), Корюківського 

району Чернігівської області.  

61.1. Передати Васюк Інні Петрівні безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1194) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

62. Затвердити Чеботарь Олені 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.  

62.1. Передати Чеботарь Олені Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1193) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

63. Затвердити Тарасенко Людмилі 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 населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

63.1. Передати Тарасенко Людмилі Петрівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1192) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

64. Затвердити Стукало Людмилі 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.  

64.1. Передати Стукало Людмилі Володимирівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1191) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

65. Затвердити Солощенку Володимиру Михайловичу 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.  

65.1. Передати Солощенку Володимиру Михайловичу безоплатно у 

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

ділянки 7422488300:03:000:1190) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

66. Затвердити Солощенко Аллі 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  

66.1. Передати Солощенко Аллі Михайлівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1189) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

67. Затвердити Милейку Олександру 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.  

67.1. Передати Милейку Олександру Миколайовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422488300:03:000:1188) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

68. Затвердити Милейку Сергію 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.  



68.1. Передати Милейку Сергію Івановичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1187) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  Корюківського району Чернігівської області. 

 

69. Затвердити Омельяненко Надії 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.  

69.1. Передати Омельяненко Надії Василівні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1186) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

70. Затвердити Ховдію Михайлу 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), 

Корюківського району Чернігівської області.  

70.1. Передати Ховдію Михайлу Олексійовичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1185) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту)  Корюківського району Чернігівської області. 

 

71. Затвердити Мрясову Ігору Енверовичу 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.  

71.1. Передати Мрясову Ігору Енверовичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1184) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

72. Затвердити Лісеному Ігору Юрійовичу 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.  

72.1. Передати Лісеному Ігору Юрійовичу безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1183) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

73. Затвердити Оселедець Марії 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.  

73.1. Передати Оселедець Марії Іванівні безоплатно у власність земельну 

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

7422488300:03:000:1182) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

74. Затвердити Дондик Тамарі 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.  

74.1. Передати Дондик Тамарі Миколаївні безоплатно у власність 

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

7422488300:03:000:1181) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області. 

 

75. 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. 

 

 

 

 



76. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 46-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Сядринського  

старостинського округу 

 

 

Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Лашко Людмилі Олександрівні 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. Заводська, 19, с. Сядрине, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

1.1. Передати Лашко Людмилі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Заводська, 19, с. Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:01:001:0063, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 



2. Затвердити Панкратьєвій Ользі Платонівні 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. Заводська, 17, с. Сядрине, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

2.1. Передати Панкратьєвій Ользі Платонівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Заводська, 17, с. Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:01:001:0064, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

 

3. Затвердити Ковальчуку Сергію 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 Сядрине, Корюківський район Чернігівська область.  

3.1. Передати Ковальчуку Сергію Володимировичу безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1429) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту) біля села Сядрине Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

4. Затвердити Барабашу Олександру 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) біля                     

села Сядрине, Корюківський район Чернігівська область.  

4.1. Передати Барабашу Олександру Олександровичу безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1430) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту) біля села Сядрине Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

5. Затвердити Карпенко Лідії Миколаївні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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



площею 0,2500 га, по вул. Мирна, 11, с. Тельне, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

5.1. Передати Карпенко Лідії Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Мирна, 11,           

с. Тельне, Корюківського району, Чернігівської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422488700:04:000:0017, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

 

6. Затвердити Карпенко Лідії Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,9145 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

Корюківський район Чернігівська область.  

6.1. Передати Карпенко Лідії Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,9145 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:04:000:0022) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Тельне), Корюківський район, Чернігівська область. 

 

7. Затвердити Швець Наталії Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9916 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

села Тельне, Корюківський район, Чернігівська область.  

7.1. Передати Швець Наталії Анатоліївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,9916 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1436) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Тельне, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

8. Затвердити Швець Наталії Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9916 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

села Тельне, Корюківський район, Чернігівська область.  

8.1. Передати Швець Наталії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,9916 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1435) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Тельне, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

9. Затвердити Назаренко Єлизаветі Олександрівні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9917 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

села Тельне, Корюківський район, Чернігівська область.  

9.1. Передати Назаренко Єлизаветі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9917 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1434) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Тельне, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

10. Затвердити Бондарєвій Надії Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9917 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

села Тельне, Корюківський район, Чернігівська область.  

10.1. Передати Бондарєвій Надії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,9917 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1433) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Тельне, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

11. Затвердити Швецю Олександру Олександровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9916 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

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

села Тельне, Корюківський район, Чернігівська область.  

11.1. Передати Швецю Олександру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,9916 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488700:05:000:1437) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Тельне, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

12. Затвердити Осипенко Софії Григорівні 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, Корюківський район, Чернігівська область.  

12.1. Передати Осипенко Софії Григорівні безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1441) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Сядрине, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

13. Затвердити Осипенко Наталії Валентинівні 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, Корюківський район, Чернігівська область.  

13.1. Передати Осипенко Наталії Валентинівні безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1442) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Сядрине, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

14. Затвердити Осипенку Валентину Михайловичу 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, Корюківський район, Чернігівська область.  

14.1. Передати Осипенку Валентину Михайловичу безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1443) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Сядрине, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

15. Затвердити Михайленко Оксані 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 Тельне, Корюківський район, Чернігівська область.  

15.1. Передати Михайленко Оксані Віталіївні безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1438) із земель сільськогосподарського призначення 



комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Тельне, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

16. Затвердити Михайленку Геннадію Геннадійовичу 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 Тельне, Корюківський район, Чернігівська область.  

16.1. Передати Михайленку Геннадію Геннадійовичу безоплатно у 

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

ділянки 7422488700:05:000:1440) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Тельне, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

17. Затвердити Михайленко Діані Геннадіївні 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 Тельне, Корюківський район, Чернігівська область.  

17.1. Передати Михайленко Діані Геннадіївні безоплатно у власність 

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

7422488700:05:000:1439) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Тельне, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

18. 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. 

 

19. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 47-7/VIII   

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Тютюнницького  

старостинського округу 

 

 

Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані до них 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, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Авраменко Наталії Миколаївні технічну документацію із 

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

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 97, с. Сахутівка. 

1.1. Передати Авраменко Наталії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Шевченка, 97, с. Сахутівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:06:000:0130, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

забудови. 

 

 



2. Затвердити Наумчик Людмилі Михайлівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3350 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села 

Тютюнниця), Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Наумчик Людмилі Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3350 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:01:000:0140) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Тютюнниця), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Коломієць Катерині 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 (в межах населеного пункту села 

Тютюнниця), Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Коломієць Катерині Василівні безоплатно у власність 

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

7422489200:01:000:0144) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Тютюнниця), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Лутченку Володимиру Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для індивідуального дачного будівництва 

(КВЦПЗ 07.03.), площею 0,1000 га, по вул. Дачна, 76, с. Кугуки. 

4.1. Передати Лутченку Володимиру Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для індивідуального дачного будівництва площею 0,1000 га, 

по вул. Дачна, 76, с. Кугуки, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2303, цільове призначення - для індивідуального дачного 

будівництва, категорія земель – землі рекреаційного призначення. 

 

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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 48-7/VIII   

 

Про надання земельних ділянок 

у постійне користування 

  

 

Розглянувши клопотання Служби автомобільних доріг у Чернігівській 

області, ОСББ «Затишок-02» 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, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Чернігівській області 

загальною площею 2,7588 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.), що 

розташована за адресою: с. Піски, Корюківського району, Чернігівської області.   

1.1. Передати Службі автомобільних доріг у Чернігівській області у 

постійне користування земельну ділянку площею 2,7588 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, яка розташована за адресою: с. Піски, Корюківського району, 

Чернігівської області. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:03:000:0014. 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Чернігівській області 

загальною площею 4,3401 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.), що 



розташована за адресою: с. Олександрівка, Корюківського району, 

Чернігівської області.   

2.1. Передати Службі автомобільних доріг у Чернігівській області у 

постійне користування земельну ділянку площею 4,3401 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, яка розташована за адресою: с. Олександрівка, Корюківського 

району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0162. 

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Чернігівській області 

загальною площею 2,3119 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.), що 

розташована за адресою: м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області.   

3.1. Передати Службі автомобільних доріг у Чернігівській області у 

постійне користування земельну ділянку площею 2,3119 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, яка розташована за адресою: м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1415. 

 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Чернігівській області 

загальною площею 4,9749 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.), що 

розташована за адресою: с. Верхолісся, Корюківського району, Чернігівської 

області.   

4.1. Передати Службі автомобільних доріг у Чернігівській області у 

постійне користування земельну ділянку площею 4,9749 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, яка розташована за адресою: с. Верхолісся, Корюківського 

району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:0099. 

 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Чернігівській області 

загальною площею 2,9877 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.), що 

розташована за адресою: с. Воловики, Корюківського району, Чернігівської 

області.   

5.1. Передати Службі автомобільних доріг у Чернігівській області у 

постійне користування земельну ділянку площею 2,9877 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, яка розташована за адресою: с. Воловики, Корюківського району, 



Чернігівської області. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0080. 

 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Чернігівській області 

загальною площею 0,4650 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.), що 

розташована на території Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області.   

6.1. Передати Службі автомобільних доріг у Чернігівській області у 

постійне користування земельну ділянку площею 0,4650 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, яка розташована на території Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:02:000:0097. 

 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Чернігівській області 

загальною площею 1,2720 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.), що 

розташована на території Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області.   

7.1. Передати Службі автомобільних доріг у Чернігівській області у 

постійне користування земельну ділянку площею 1,2720 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, яка розташована на території Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:001:0047. 

 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Чернігівській області 

загальною площею 10,7522 га, для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 

12.04.), що розташована на території Корюківської міської ради, Корюківського 

району, Чернігівської області.   

8.1. Передати Службі автомобільних доріг у Чернігівській області у 

постійне користування земельну ділянку площею 10,7522 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, яка розташована на території Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0955. 

 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Чернігівській області 

загальною площею 1,6097 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 



автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.), яка 

розташована на території Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області.   

9.1. Передати Службі автомобільних доріг у Чернігівській області у 

постійне користування земельну ділянку площею 1,6097 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, що розташована на території Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:04:004:0025. 

 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Чернігівській області 

загальною площею 4,4700 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.), яка 

розташована на території Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області.   

10.1. Передати Службі автомобільних доріг у Чернігівській області у 

постійне користування земельну ділянку площею 4,4700 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, що розташована на території Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:001:0046. 

 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Чернігівській області 

загальною площею 0,7047 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.), яка 

розташована на території Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області.   

11.1. Передати Службі автомобільних доріг у Чернігівській області у 

постійне користування земельну ділянку площею 0,7047 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, що розташована на території Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0954. 

 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Чернігівській області 

загальною площею 8,1252 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.), яка 

розташована на території Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області.   

12.1. Передати Службі автомобільних доріг у Чернігівській області у 

постійне користування земельну ділянку площею 8,1252 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 



господарства, що розташована на території Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482000:06:001:0148. 

 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Затишок-02» загальною площею 0,1300 га, для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку (КВЦПЗ 02.03.), яка розташована за 

адресою: вул. Слов’янська, 2, м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області.   

13.1.Передати Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Затишок-02» у постійне користування земельну ділянку площею 0,1300 га для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що  

розташована за адресою: вул. Слов’янська, 2, м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1423. 

13.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Затишок-

02» забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та 

експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що розташовані на 

земельній ділянці. 

 

14. Право постійного користування земельною ділянкою 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 96 та 103 Земельного кодексу України та інших 

нормативно-правових актів. 

 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 49-7/VIII   

 

Про припинення права користування  

земельними ділянками 

 

 

Розглянувши лист Корюківської районної ради, враховуючи рішення 

сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 06.10.2020 

року № 6-41/VII «Про прийняття майна та юридичних осіб у міську комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади», враховуючи  

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у користуванні Корюківської районної ради, що розташована по                 

вул. Костюк Г., 20 а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, 

площею 0,0884 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:000:0004. Цільове використання – (03.12) для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, категорія 

земель – землі житлової та громадської забудови. 

1.1. Перевести земельну ділянку, зазначену у пункті 1 даного рішення, до 

земель запасу Корюківської міської ради. 

 

2. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у користуванні Корюківської районної ради, що розташована по вул. 

Шевченка, 85 а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, 

площею 0,0235 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:0976. Цільове використання – (03.12) для будівництва та 



обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, категорія 

земель – землі житлової та громадської забудови. 

2.1. Перевести земельну ділянку, зазначену у пункті 2 даного рішення, до 

земель запасу Корюківської міської ради. 

 

3. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у користуванні Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, що розташована по вул. Хмельницького Б., 4а,                 

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, площею 0,1500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1269. Цільове 

використання – (03.02) для будівництва та обслуговування закладів освіти, 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 

3.1. Перевести земельну ділянку, зазначену у пункті 3 даного рішення, до 

земель запасу Корюківської міської ради. 

 

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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 50-7/VIII   

 

Про визначення земельних ділянок,  

право оренди яких пропонується для  

продажу окремим лотом 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 ст.ст. 12, 79-1, 134-139 Земельного кодексу 

України, ст. 6 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  
 

1. Визначити земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, право оренди яких пропонується для продажу окремими 

лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) згідно Додатку. 

 

2. Дати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу окремим 

лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 

3. Укласти договір про надання послуг з виконання робіт із землеустрою 

для підготовки лотів до продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) із виконавцем. 

 

4. Надати згоду на замовлення (у разі необхідності) агрохімічних 

паспортів земельних ділянок, зазначених у Додатку. Виконавця земельних 



торгів уповноважити звернутися до підприємства, що займається агрохімічною 

паспортизацією земель.  

 

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 
  



Додаток   

до рішення сьомої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання  

від 08.07.2021 р. № 50-7/VІII 

 

 

Перелік  

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 
 

 

 

 

Секретар міської ради                А.ПЛЮЩ 

№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 (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16,6227 7422483500:07:000:1197 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

6,8501 7422483500:07:000:1203 оренда 

3. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

8,1619 7422483500:07:000:1204 оренда 

4. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,4333 7422483500:07:000:1232 оренда 

5. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15,0413 7422483500:07:000:1350 оренда 

6. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

8,2639 7422483500:07:000:1231 оренда 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 51-7/VIII   

 

Про проведення земельних торгів  

у формі аукціону на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення 

 

 

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 ст.ст. 134-139 Земельного кодексу України, 

ст.ст. 6, 19 Закону України «Про оренду землі», ст. 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. 

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

передачі їх в користування на умовах оренди.  

1.2. Встановити строк оренди земельних ділянок – 7 років. 

1.3. 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. 

1.4.Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельними ділянками, які виставляються на земельні торги та значення кроку 

торгів у розмірі 1 (один) % (відсоток) від стартового розміру річної орендної 

плати згідно Додатку 2. 

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

його відсутності - секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну) на 



підписання протоколів земельних торгів та договорів оренди земельних 

ділянок.  

1.6. 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 сьомої сесії 

 Корюківської міської ради 

восьмого скликання  

від 08.07.2021 № 51-7/VIІI 

 

 

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 

6,6000 7422485500:06:002:3002 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,6000 7422485500:06:002:3008 оренда 

 

 

Секретар міської ради               А.ПЛЮЩ 

 

 

 
  



Додаток 2 

до рішення сьомої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 08.07.2021 № 51-7/VIІI 

 

 

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 

7422485500:06:002:3002 6,6000 47397,58 10 4739,76 47,40 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська 

міська рада 

7422485500:06:002:3008 11,6000 42994,54 10 4299,45 42,99 

 

 

Секретар міської ради               А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 52-7/VIII   

 

Про проведення земельних торгів  

у формі аукціону на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення 

 

 

Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись рішенням 

четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 25.02.2021 

року № 54-4/VIII «Про внесення змін до рішень міської ради щодо вартості 

продажу земельних ділянок», ст.ст. 12, 127, 134-139 Земельного кодексу 

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

 

міська рада вирішила:   
   

 1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

вільної від забудови площею 1,3000 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, м. Корюківка, провулок Вокзальний, 26 Б, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1586, право власності якої 

пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціону. Ринкова 

вартість земельної ділянки визначена у сумі 545 143 грн. 00 коп. (п’ятсот сорок 

п’ять тисяч сто сорок три гривни 00 коп.). 

1.1. Встановити: 

 1.1.1. Стартову ціну продажу земельної ділянки в розмірі                                    

558 771 грн. 58 коп. 



 1.1.2. Крок земельних торгів щодо продажу земельної ділянки на аукціоні 

в розмірі 5 відсотків від стартової ціни продажу земельної ділянки, що 

становить 27 938 грн. 58 коп. 

 1.1.3. Гарантійний внесок у розмірі 30 відсотків стартової ціни продажу 

земельної ділянки, що становить 167 631 грн. 47 коп. 

 1.2. Продати у власність земельну ділянку вільну від забудови на 

земельних торгах у формі аукціону, що розташована за адресою:                              

Чернігівська область, м. Корюківка, провулок Вокзальний, 26 Б, площею 

1,3000га. 

1.3. Забезпечити організацію та проведення земельних торгів у формі 

аукціону з набуття права власності на земельну ділянку та оформлення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем аукціону. 

1.4. Гарантій внесок, сплачений переможцем, зарахувати до купівельної 

ціни. 

1.5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки згідно з вимогами 

статті 91 Земельного кодексу України. 

1.6. Витрати по укладенню договору купівлі-продажу земельної ділянки 

покласти на переможця торгів. 

 

 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 53-7/VIII   

 

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 четвертої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 25.02.2021 року № 54-4/VІIІ «Про 

внесення змін до рішень міської ради щодо вартості продажу земельних 

ділянок», 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 громадський 

будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що 

належать ТОВ «Племінне господарство «Бреч» на праві приватної власності 

згідно договору купівлі - продажу від 04.11.2020, серія та номер 835. Земельна 

ділянка розташована за адресою: вулиця Лісового П., 50Б, с. Бреч, 

Корюківського району, Чернігівської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422481500:01:000:0207, площею 0,3220 га, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови. 

Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена 

ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 108 128 грн. 00 коп. (сто вісім 

тисяч сто двадцять вісім гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 



1.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в пункті 1 цього 

рішення, у сумі 110 831 грн. 20 коп. (сто десять тисяч вісімсот тридцять одна 

гривна 20 коп.) без урахування ПДВ. 

1.2. Продати земельну ділянку, вказану в пункті 1 цього рішення, за                           

110 831 грн. 20 коп. (сто десять тисяч вісімсот тридцять одна гривна 20 коп.) 

без урахування ПДВ. 

1.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 3 688 грн. 19 коп. (три 

тисячі шістсот вісімдесят вісім гривень 19 коп.), що сплачені ТОВ «Племінне 

господарство «Бреч» відповідно до договору від 21.05.2021 р. № 1/2021 на 

рахунок Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки 

площею 0,3220 га, що розташована за адресою: вулиця Лісового П., 50Б,                  

с. Бреч, Корюківського району, Чернігівської області. 

1.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 107 143 грн. 01 коп. (сто 

сім тисяч сто сорок три гривні 01 коп.) від загальної вартості земельної ділянки 

повинні бути сплачені ТОВ «Племінне господарство «Бреч» до укладення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються до міського 

бюджету.   

1.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, отримувач: ГУК 

у Черніг. обл/тг м.Корюків/33010100, банк: Казначейство України 

(ел.адм.подат.), код 37972475. 

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

його відсутності - секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну) укласти 

та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з ТОВ «Племінне 

господарство «Бреч». 

1.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на ТОВ «Племінне 

господарство «Бреч» з урахуванням вимог пунктів 1.1. – 1.4. даного рішення. 

1.7. Повний розрахунок ТОВ «Племінне господарство «Бреч» за 

придбання земельної ділянки, вказаної в пункті 1 даного рішення, повинен бути 

підтверджений довідкою Корюківської міської ради про зарахування до 

місцевого бюджету всієї суми коштів.  

 

2. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова будівля, 

що належить фізичній особі-підприємцю Сотнику Віталію Олександровичу на 

праві приватної власності згідно договору купівлі - продажу від 17.06.2020, 

серія та номер 418. Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця Дудка, 

64В, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1337, площею 0,0600 га, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена 

ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 47 454 грн. 00 коп. (сорок сім 

тисяч чотириста п’ятдесят чотири гривни 00 коп.) без урахування ПДВ. 



 2.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в пункті 2 цього 

рішення, у сумі 48 640 грн. 35 коп. (сорок вісім тисяч шістсот сорок гривень 35 

коп.) без урахування ПДВ. 

2.2. Продати земельну ділянку, вказану в пункті 2 цього рішення, за                           

48 640 грн. 35 коп. (сорок вісім тисяч шістсот сорок гривень 35 коп.) без 

урахування ПДВ. 

 2.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 3 842 грн. 82 коп. (три 

тисячі вісімсот сорок дві гривни 82 коп.), що сплачені ФОП Сотником Віталієм 

Олександровичем відповідно до договору від 31.05.2021 р. № 2/2021 на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

0,0600 га, що розташована за адресою: вулиця Дудка, 64В, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

2.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 44 797 грн. 53 коп. (сорок 

чотири тисячі сімсот дев’яносто сім гривень 53 коп.) від загальної вартості 

земельної ділянки повинні бути сплачені ФОП Сотником Віталієм 

Олександровичем до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, 

які зараховуються до міського бюджету.   

2.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, отримувач: ГУК 

у Черніг. обл/тг м.Корюків/33010100, банк: Казначейство України 

(ел.адм.подат.), код 37972475. 

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

його відсутності - секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну) укласти 

та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з ФОП Сотником 

Віталієм Олександровичем. 

2.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на ФОП Сотником 

Віталієм Олександровичем з урахуванням вимог пунктів 2.1. – 2.4. даного 

рішення. 

2.7. Повний розрахунок ФОП Сотником Віталієм Олександровичем за 

придбання земельної ділянки, вказаної в пункті 2 даного рішення, повинен бути 

підтверджений довідкою Корюківської міської ради про зарахування до 

місцевого бюджету всієї суми  коштів. 

 

3. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова будівля, 

що належать Савченку Олександру Олександровичу на праві приватної 

власності згідно договору дарування від 01.03.2018, серія та номер 370. 

Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця Вокзальна, 16/2,                               

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1493, 

площею 0,0216 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Звітом 

з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість 

земельної ділянки в розмірі 18 878 грн. 00 коп. (вісімнадцять тисячі вісімсот 

сімдесят вісім гривна 00 коп.) без урахування ПДВ. 



 3.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в пункті 3 цього 

рішення, у сумі 19 349 грн. 95 коп. (дев’ятнадцять тисяч триста сорок дев’ять 

гривень 95 коп.) без урахування ПДВ. 

 3.2. Продати земельну ділянку, вказану в пункті 3 цього рішення, за                          

19 349 грн. 95 коп. (дев’ятнадцять тисяч триста сорок дев’ять гривень 95 коп.) 

без урахування ПДВ. 

 3.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 2 733 грн. 61 коп. (дві 

тисячі сімсот тридцять три гривни 61 коп.), що сплачені Савченком 

Олександром Олександровичем відповідно до договору від 21.11.2019 р.                     

№ 5/2019 на рахунок Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки площею 0,0216 га, що розташована за адресою: вулиця 

Вокзальна, 16/2, м. Корюківка. 

3.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 16 616 грн. 34 коп. 

(шістнадцять тисяч шістсот шістнадцять гривень 34 коп.) від загальної вартості 

земельної ділянки повинні бути сплачені Савченком Олександром 

Олександровичем до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, 

які зараховуються до міського бюджету.   

 3.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, отримувач: ГУК 

у Черніг. обл/тг м.Корюків/33010100, банк: Казначейство України 

(ел.адм.подат.), код 37972475. 

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

його відсутності - секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну) укласти 

та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з Савченком 

Олександром Олександровичем. 

3.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на Савченка Олександра 

Олександровича з урахуванням вимог пунктів 3.1. – 3.4. даного рішення. 

3.7. Повний розрахунок з Савченком Олександром Олександровичем за 

придбання земельної ділянки, вказаної в пункті 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 22.07.2019 р. з 

Савченком Олександром Олександровичем з дня укладання договору купівлі – 

продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою:                                      

вулиця Вокзальна, 16/2, м. Корюківка, площею 0,0216 га. 

 

4. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова будівля, 

що належать Грось Аліні Сергіївні на праві приватної власності згідно договору 

купівлі-продажу від 07.09.2017, серія та номер 1306. Земельна ділянка 

розташована за адресою: вулиця Патріотів, 33, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1648, площею 0,0510 га, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Звітом з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в 



розмірі 40 336 грн. 00 коп. (сорок тисяч триста тридцять шість гривень 00 коп.) 

без урахування ПДВ. 

 4.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в пункті 4 цього 

рішення, у сумі 41 344 грн. 40 коп. (сорок одна тисяча триста сорок чотири 

гривни  40 коп.) без урахування ПДВ. 

 4.2. Продати земельну ділянку, вказану в пункті 4 цього рішення, за                          

41 344 грн. 40 коп. (сорок одна тисяча триста сорок чотири гривни 40 коп.) без 

урахування ПДВ. 

 4.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 3 159 грн. 96 коп. (три 

тисячі сто п’ятдесят дев’ять гривень 96 коп.), що сплачені Грось Аліною 

Сергіївною  відповідно до договору від 29.01.2020 р. № 6/2020 на рахунок 

Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 

0,0510 га, що розташована за адресою: вулиця Патріотів, 33, м. Корюківка. 

4.4. За згодою сторін розрахунок здійснюється з розстроченням платежу, 

строком на 1 (один) рік з моменту укладання договору купівлі-продажу, за 

умови сплати Грось Аліною Сергіївною протягом 30 календарних днів після 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 50 (п’ятдесят) 

% (відсотків) частини платежу в розмірі 19 092 грн. 22 коп. (дев’ятнадцять 

тисяч дев’яносто дві грн. 22 коп.), що зараховується до міського бюджету. 

Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки 

здійснюється Грось Аліною Сергіївною шляхом погашення суми розстроченого 

платежу рівними частинами не рідше ніж один раз у три місяці згідно з 

графіком, який є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу, а саме: 

 - до 31.09.2021 р. – 4 773 грн. 06 коп. (чотири тисячі сімсот сімдесят три 

гривні 06 коп.); 

 - до 31.12.2021 р. − 4 773 грн. 06 коп. (чотири тисячі сімсот сімдесят три 

гривні 06 коп.); 

 - до 30.06.2022 р. – 4 773 грн. 05 коп. (чотири тисячі сімсот сімдесят три 

гривні 05 коп.); 

 - до 30.09.2022 р. – 4 773 грн. 05 коп. (чотири тисячі сімсот сімдесят три 

гривні 05 коп.). 

 Під час визначення розміру платежу враховується індекс інфляції, 

встановлений Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому 

внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу.  

Встановити відповідно до законодавства заборони на продаж або інше 

відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором 

купівлі-продажу. 

Встановити, що право власності Грось Аліни Сергіївни на земельну 

ділянку з кадастровим номером 7422410100:01:002:1648 площею 0,510 га, яка 

розташована по вул. Патріотів, 33, м. Корюківка, виникне після сплати першого 

платежу, вказаного в пункті 4.4. даного рішення.   

 4.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, отримувач: ГУК 

у Черніг. обл/тг м.Корюків/33010100, банк: Казначейство України 

(ел.адм.подат.), код 37972475. 



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

його відсутності - секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну) укласти 

та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з Грось Аліною 

Сергіївною. 

4.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на Грось Аліну Сергіївну 

з урахуванням вимог пунктів 4.1 .– 4.4. даного рішення. 

4.7. Повний розрахунок з Грось Аліною Сергіївною за придбання 

земельної ділянки, вказаної в пункті 4 даного рішення, повинен бути 

підтверджений довідкою Корюківської міської ради про зарахування до 

місцевого бюджету всієї суми коштів.  

4.8. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 24.05.2018 р. з 

Грось Аліною Сергіївною з дня укладання договору купівлі – продажу 

земельної ділянки, яка розташована за адресою: вулиця Патріотів, 33,                          

м. Корюківка, площею 0,0510 га. 

 

5. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова будівля, 

що належать Мищенку Олександру Михайловичу на праві приватної власності 

згідно договору купівлі-продажу від 11.01.2007, серія та номер 58. Земельна 

ділянка розташована за адресою: вулиця Костюк Г., 20, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0650, площею 0,1484 

га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Звітом з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість 

земельної ділянки в розмірі 73 681 грн. 00 коп. (сімдесят три тисячі шістсот 

вісімдесят одна гривна 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 5.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в пункті 5 цього 

рішення, у сумі 75 523 грн. 03 коп. (сімдесят п’ять тисяч п’ятсот двадцять три 

гривни 03 коп.) без урахування ПДВ. 

 5.2. Продати земельну ділянку, вказану в пункті 5 цього рішення, за                          

75 523 грн. 03 коп. (сімдесят п’ять тисяч п’ятсот двадцять три гривни 03 коп.) 

без урахування ПДВ. 

 5.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 3 420 грн. 47 коп. (три 

тисячі чотириста двадцять гривень 47 коп.), що сплачені Мищенком 

Олександром Михайловичем  відповідно до договору від 29.01.2020 р. № 

8/2020 на рахунок Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної 

ділянки площею 0,1484 га, що розташована за адресою: вулиця Костюк Г., 20, 

м. Корюківка. 

5.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 72 102 грн. 56 коп. 

(сімдесят дві  тисячі сто дві гривни 56 коп.) від загальної вартості земельної 

ділянки повинні бути сплачені Мищенком Олександром Михайловичем до 

укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються до 

міського бюджету.   

 5.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, отримувач: ГУК 



у Черніг. обл/тг м.Корюків/33010100, банк: Казначейство України 

(ел.адм.подат.), код 37972475. 

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

його відсутності - секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну) укласти 

та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з Мищенком 

Олександром Михайловичем. 

5.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на Мищенка Олександра 

Михайловича з урахуванням вимог пунктах 5.1. – 5.4. даного рішення. 

5.7. Повний розрахунок з Мищенком Олександром Михайловичем за 

придбання земельної ділянки, вказаної в пункті 5 даного рішення, повинен бути 

підтверджений довідкою Корюківської міської ради про зарахування до 

місцевого бюджету всієї суми  коштів.  

5.8. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 20.05.2009 р. з 

Мищенком Олександром Михайловичем з дня укладання договору купівлі – 

продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: вулиця Костюк Г., 20,                          

м. Корюківка, площею 0,1484 га. 

 

6. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова будівля, 

що належать фізичній особі-підприємцю Мищенку Олександру Михайловичу 

на праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу від 13.09.2016, 

серія та номер 1167. Земельна ділянка розташована за адресою:                             

вулиця Костюк Г., 18а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:000:1468, площею 0,0267 га, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. Звітом з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки встановлена ринкова вартість земельної ділянки в розмірі            

16 348 грн. 00 коп. (шістнадцять тисяч триста сорок вісім гривень 00 коп.) без 

урахування ПДВ. 

 6.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в пункті 6 цього 

рішення, у сумі 16 756 грн. 70 коп. (шістнадцять тисяч сімсот п’ятдесят шість  

гривень 70 коп.) без урахування ПДВ. 

 6.2. Продати земельну ділянку, вказану в пункті 6 цього рішення, за                          

16 756 грн. 70 коп. (шістнадцять тисяч сімсот п’ятдесят шість  гривень 70 коп.) 

без урахування ПДВ. 

 6.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 2 461 грн. 63 коп. (дві 

тисячі чотириста шістдесят одна гривна 63 коп.), що сплачені фізичною 

особою-підприємцем Мищенком Олександром Михайловичем відповідно до 

договору від 29.01.2020 р. № 7/2020  на рахунок Корюківської міської ради в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 0,0267 га, що розташована за 

адресою: вулиця Костюк Г., 18а, м. Корюківка. 

6.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 14 295 грн. 07 коп. 

(чотирнадцять тисяч двісті дев’яносто п’ять гривень 07 коп.) від загальної 

вартості земельної ділянки повинні бути сплачені фізичною особою-



підприємцем Мищенком Олександром Михайловичем до укладення договору 

купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються до міського бюджету.   

 6.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, отримувач: ГУК 

у Черніг. обл/тг м.Корюків/33010100, банк: Казначейство України 

(ел.адм.подат.), код 37972475. 

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

його відсутності - секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну) укласти 

та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з фізичною особою-

підприємцем Мищенком Олександром Михайловичем. 

6.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на фізичну особу-

підприємця Мищенка Олександра Михайловича з урахуванням вимог пунктах 

6.1. – 6.4. даного рішення. 

6.7. Повний розрахунок з фізичною особою-підприємцем Мищенком 

Олександром Михайловичем за придбання земельної ділянки, вказаної в пункті 

6 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою Корюківської міської 

ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми  коштів.  

6.8. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 05.03.2018 р. з 

фізичною особою-підприємцем Мищенком Олександром Михайловичем з дня 

укладання договору купівлі – продажу земельної ділянки, яка розташована за 

адресою: вулиця Костюк Г., 18а, м. Корюківка, площею 0,0267 га. 

 

7. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 54-7/VIII   

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

 

 

У зв’язку з внесеними змінами у чинне земельне законодавство у частині 

граничної площі земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, право оренди якої виставляється на земельні торги, 

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, 

Земельного кодексу України, ст.ст. 19, 56 Закону України «Про землеустрій», 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з 

кадастровим номером 7422480500:04:000:0854, загальною площею 274,1867 га, 

що перебуває у комунальній власності територіальної громади в особі 

Корюківської міської ради згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власносі, з виділенням у чотирнадцять 

окремих земельних ділянок орієнтовними площами по 20,0 га та 14,1867 га. 

 

2. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з 

кадастровим номером 7422485500:06:002:3003, загальною площею 20,1000 га, 

що перебуває у комунальній власності територіальної громади в особі 

Корюківської міської ради згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на 



нерухоме майно про реєстрацію права власносі, з виділенням у дві окремі 

земельні ділянки орієнтовними площами по 20,0 га та 0,1000 га. 

3. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з 

кадастровим номером 7422485500:06:002:3001, загальною площею 31,2000 га, 

що перебуває у комунальній власності територіальної громади в особі 

Корюківської міської ради згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власносі, з виділенням у дві окремі 

земельні ділянки орієнтовними площами по 20,0 га та 11,2000 га. 

 

4. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з 

кадастровим номером 7422485500:06:002:3009, загальною площею 50,4000 га, 

що перебуває у комунальній власності територіальної громади в особі 

Корюківської міської ради згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власносі, з виділенням у три окремі 

земельні ділянки орієнтовними площами по 20,0 га та 10,4000 га. 

 

5. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з 

кадастровим номером 7422485500:06:002:3020, загальною площею 105,8297 га, 

що перебуває у комунальній власності територіальної громади в особі 

Корюківської міської ради згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власносі, з виділенням у шість окремих 

земельних ділянок орієнтовними площами по 20,0 га та 5,8297 га. 

 

6. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з 

кадастровим номером 7422485500:06:002:3001, загальною площею 31,2000 га, 

що перебуває у комунальній власності територіальної громади в особі 

Корюківської міської ради згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власносі, з виділенням у дві окремі 

земельні ділянки орієнтовними площами по 20,0 га та 11,2000 га. 

 

7. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з 

кадастровим номером 7422489200:07:000:1926, загальною площею 17,2116 га, 

яка перебуває у комунальній власності територіальної громади в особі 

Корюківської міської ради згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власносі, з виділенням у дві окремі 

земельні ділянки. 

 

8. Виконавчому апарату міської ради укласти договір на виконання робіт 

по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки. 



9. 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

   

08 липня 2021 року м. Корюківка № 55-7/VIII   

 

Про реєстрацію земельних ділянок  

Корюківської міської ради 

 

 

Враховуючи норми чинного законодавства, 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 державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Законом України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності за 

Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківської міської 

ради на земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею               

2,0000 га з кадастровим номером 7422483500:07:000:1239, що була утворена в 

результаті поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності площею 6,6084 га з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1202. 

 

2. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності за 

Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківської міської 

ради на земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею               

15,0413 га з кадастровим номером 7422483500:07:000:1350, що була утворена в 

результаті поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності площею 21,0413 га з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1181. 

 



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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 56-7/VIII   

 

Про надання дозволу на розроблення  

детальних планів територій  

 

 

З метою визначення планувальної організації, функціонального 

призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок 

та врахування інтересів Корюківської  міської територіальної громади, 

відповідно до ст.ст. 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 

року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 

щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації на місцевому рівні», Порядку розроблення містобудівної 

документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 

року № 290, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись              

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення:  

1.1.  Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 

3,5 га в межах населеного пункту міста Корюківка по вулиці Галини Костюк 

Корюківського району Чернігівської області для формування громадської та 

багатоквартирної житлової забудови; 

1.2.  Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 

0,36 га за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської області 

(поблизу вулиці Робочої) для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій. 



2. Визначити розробників детальних планів територій у вказаних межах 

та укласти договори на розробку містобудівної документації в яких 

Корюківська міська рада – «Замовник», підрядна організація – «Розробник». 

 

3.  Розробникам, після громадського обговорення розроблених детальних 

планів територій та розгляду на архітектурно-містобудівній раді, передати 

проєкти детальних планів територій Замовнику на затвердження. 

 

4. Начальнику Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головному архітектору 

(Єрмоленко Я.С.) забезпечити оприлюднення затверджених детальних планів 

протягом 10 днів з дня їх затвердження. 

 

5. Секретарю міської ради (Плющ А.В.) забезпечити оприлюднення 

даного рішення в порядку визначному чинним законодавством України. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                    Р.АХМЕДОВ 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 57-7/VIII   
 

Про затвердження Правил благоустрою,  

забезпечення чистоти, порядку утримання і  

прибирання вуличних, дворових територій, парків, 

скверів та додержання тиші в громадських місцях населених  

пунктів Корюківської міської територіальної громади 

 

 

З метою удосконалення нормативно-правового регулювання відносин у 

сфері благоустрою, належного утримання та раціонального використання 

території територіальної громади, забезпечення чистоти та порядку, в 

раховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, відповідно до положень 

Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310, Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що додаються.  

 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

2.1. Рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради п’ятого 

скликання від 30 квітня 2008 року «Про затвердження Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 



територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях міста 

Корюківки» (зі змінами та доповненнями).  

2.2. Рішення восьмої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 09 серпня 2017 року «Про затвердження Положення про розміщення 

зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської ради» 

(зі змінами та доповненнями).  

2.3. Рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 15 листопада 2018 року «Про порядок дотримання благоустрою 

на території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади».  

 

3. Покласти функції робочого органу з розміщення зовнішньої реклами на 

території Корюківської міської територіальної громади на Комунальне 

підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради.  

 

4. Виконавчому комітету Корюківської міської ради, виконавчим органам 

Корюківської міської ради, комунальним підприємствам Корюківської міської 

ради забезпечити приведення нормативних документів за напрямами діяльності 

у відповідність до цього рішення.  

 

5. Оприлюднити дане рішення в порядку визначному чинним 

законодавством України. 

 

6. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення. 

 

7. Контроль за виконанням цього 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 58-7/VIII   

 

Про затвердження на посаду  

 

 

Відповідно до Положення про застосування контрактної форми трудового 

договору з керівниками підприємств, установ, організацій та закладів, що 

належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням тридцять шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 8-36/VIІ 

«Про застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади», та 

розпоряджень міського голови від 17.05.2021 року № 49-ос «Про укладення 

контракту та призначення Лещенко С.В» та від 08.06.2021 року № 62-ос «Про 

укладення контракту та призначення Малюк Л.М.», враховуючи рекомендації  

постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

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

Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Затвердити ЛЕЩЕНКО Світлану Віталіївну на посаду генерального 

директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»» 

Корюківської міської ради з 16 травня 2021 року по 15 травня 2026 року. 

 

2. Затвердити МАЛЮК Ларису Миколаївну на посаду начальника 

Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради з 12 червня 

2021 року по 11 червня 2026 року. 

 



 3. Контроль за виконанням цього 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 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 59-7/VIII   

 

Про затвердження Переліку  

адміністративних послуг   

 

 

З метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг 

для можливості отримання усіх або найбільш поширених адміністративних  

послуг, що надаються органами виконавчої влади та структурними 

підрозділами Корюківської міської ради, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних 

послуг» від 20.02.2013 року № 118, постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних 

послуг» від 01.08.2013 року № 588, Закону України «Про адміністративні 

послуги», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила: 

  

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через 

Відділ надання адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської 

міської ради, що додається.  

  

2. Пункт 1 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25.02.2021 року № 57-4/VІІІ «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг», вважати таким, що втратив чинність.  

 

 

 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань,  законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

  

 

Міський голова             Р.АХМЕДОВ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сьомої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 08 липня 2021 року № 59-7/VІІІ 

 

 

Перелік адміністративних послуг,  

які надаються через  

Відділ надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату Корюківської міської ради 
 

 

№ 

п/п 
Назва  

адміністративної послуги 

Правові підстави  

для надання адміністративної послуги 

1 НАДАННЯ СУБСИДІЙ ДЛЯ 

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА 

ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, 

ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО 

ГАЗУ, ТВЕРДОГО ТА РІДКОГО 

ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО 

ПАЛИВА 

Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги», Положення про порядок призначення 

житлових субсидій, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 , 

наказ Міністерства соціальної політики України 

від 02.05.2018 № 604 «Про затвердження форми 

Заяви про призначення та надання житлової 

субсидії у грошовій формі та Декларації про 

доходи і витрати осіб, які звернулися за 

призначенням житлової субсидії». 

2 ПРИЗНАЧЕННЯ  ПІЛЬГИ НА 

ПРИДБАННЯ ПАЛИВА, У ТОМУ 

ЧИСЛІ РІДКОГО, 

СКРАПЛЕНОГО БАЛОННОГО  

ГАЗУ ДЛЯ ПОБУТОВИХ 

ПОТРЕБ 

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про жертви нацистських 

переслідувань», «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні, «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про 

освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 

«Про захист рослин», «Про охорону дитинства», 

«Про культуру», «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я», постанова Кабінету 

Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі 

питання надання житлових субсидій та пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого палива і скрапленого газу у грошовій 

формі», постанова Кабінету Міністрів України від 

04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку 

надання пільг окремим категоріям громадян з 

урахуванням середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї», постанова Кабінету Міністрів України від 



29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які мають право на 

пільги», постанова Кабінету Міністрів України від 

23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних 

норм забезпечення населення твердим та рідким 

пічним побутовим паливом і скрапленим газом та 

граничних показників їх вартості для надання 

пільг і житлових субсидій», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 

«Про затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, 

пільг». 

3 ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГИ НА 

ОПЛАТУ ЖИТЛА, 

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного 

захисту України, Закони України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, 

«Про жертви нацистських переслідувань», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні», 

«Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 

років», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей, «Про 

статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів Національної 

поліції і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист», «Про Службу безпеки України», «Про 

освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 

«Про захист рослин», «Про музеї та музейну 

справу», «Про соціальний захист дітей війни», 

«Про охорону дитинства», «Про відновлення прав 

осіб, депортованих за національною ознакою», 

«Про культуру», «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я», постанова Кабінету 

Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі 

питання надання житлових субсидій та пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого палива і скрапленого газу у грошовій 

формі» ,  постанова Кабінету Міністрів України 

від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку 

надання пільг окремим категоріям громадян з 

урахуванням середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї», постанова Кабінету Міністрів України від 

29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які мають право на 

пільги», постанова Кабінету Міністрів України від 

06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних 

соціальних стандартів у сфері житлово-

комунального обслуговування». 

4 ПРИЗНАЧЕННЯ  ТИМЧАСОВОЇ Сімейний кодекс України, постанова Кабінету 



ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ 

ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ 

УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ 

АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ 

МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ 

ДИТИНУ АБО МІСЦЕ 

ПРОЖИВАННЯ ЇХ 

ПРОЖИВАННЯ ЧИ 

ПЕРЕБУВАННЯ НЕВІДОМЕ 

Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про 

затвердження Порядку призначення та виплати 

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме», Порядок обчислення 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї 

(домогосподарства) для усіх видів державної 

соціальної допомоги, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020  № 632 

«Деякі питання виплати державної соціальної 

допомоги», наказ Міністерства соціальної 

політики України від 21.04.2015 № 441 «Про 

затвердження форми Заяви про призначення усіх 

видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», 

наказ Міністерства праці та соціальної політики 

України від 19.06.2006 № 345 «Про затвердження 

Інструкції щодо порядку оформлення і ведення 

особових справ отримувачів усіх видів соціальної 

допомоги». 

5 ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ 

ВИНАГОРОДИ ЖІНКАМ, ЯКИМ 

ПРИСВОЄНО ПОЧЕСНЕ 

ЗВАННЯ УКРАЇНИ  

«МАТИ-ГЕРОЇНЯ» 

Указ Президента України від 25.12.2007 № 1254 

«Про одноразову винагороду жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України «Мати-

героїня»», постанова Кабінету Міністрів України 

від 28.02.2011 № 268 «Про виплату одноразової 

винагороди жінкам, яким присвоєно почесне 

звання України «Мати-героїня», та одноразової 

матеріальної допомоги особам, які постраждали 

від торгівлі людьми», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 06.02.2012 № 59 

«Про затвердження форм заявки про виділення 

бюджетних коштів, відомості виплати та звіту про 

виплату одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України «Мати-

героїня»». 

6 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО 

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

Закони України «Про соціальні послуги», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні», 

«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про охорону дитинства», «Про 

запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про протидію торгівлі людьми», 

«Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи 

відбули покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк», «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей», «Про зайнятість 

населення», постанова Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання 

соціальних послуг», постанова Кабінету Міністрів 



України від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення 

соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах», постанова 

Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576 

«Про затвердження Порядку надання соціальних 

послуг особам з інвалідністю та особам похилого 

віку, які страждають на психічні розлади», наказ 

Міністерства соціальної політики України від 

13.07.2018 № 1005 «Про затвердження форм 

обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які 

перебувають у складних життєвих обставинах», 

наказ Міністерства соціальної політики України 

від 16.11.2020 № 769 «Про затвердження форм 

документів, необхідних для надання соціальних 

послуг», наказ Міністерства соціальної політики 

України від 17.08.2017 № 1325 «Про затвердження 

форм документів, необхідних для надання 

соціальних послуг громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю», 

наказ Міністерства соціальної політики України 

від 14.07.2016 № 762 «Про затвердження форм 

документів, необхідних для оформлення на 

обслуговування в територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)». 

7 ВИДАЧА ДОВІДКИ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ НЕ 

МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ 

ЧИ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», наказ 

Міністерства соціальної політики України від 

21.09.2015 № 946 «Про затвердження форми та 

Порядку видачі довідки для отримання пільг 

інвалідами, які не мають права на пенсію чи 

соціальну допомогу». 

8 ПРИЗНАЧЕННЯ  ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ 

Закон України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», Порядок призначення і 

виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 

24.02.2003 № 250, Порядок обчислення 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї 

(домогосподарства) для усіх видів державної 

соціальної допомоги, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 

«Деякі питання виплати державної соціальної 

допомоги», наказ Міністерства соціальної 

політики України від 21.04.2015 № 441 «Про 

затвердження форми Заяви про призначення усіх 

видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», 

наказ Міністерства праці та соціальної політики 

України від 19.06.2006 № 345 «Про затвердження 

Інструкції щодо порядку оформлення і ведення 

особових справ отримувачів усіх видів соціальної 



допомоги». 

9 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З 

ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ 

ЖІНКАМ, ЯКІ НЕ 

ЗАСТРАХОВАНІ В СИСТЕМІ 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО 

ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми, постанова Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної допомоги сім’ям 

з дітьми», наказ Міністерства соціальної політики 

України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та пільг», наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 

18.03.2002 № 93 «Про затвердження форм 

облікової документації щодо призначення 

державної допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами жінкам, які не застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, та інструкцій щодо їх заповнення». 

10 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ 

ДИТИНИ 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», постанова Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної допомоги сім’ям 

з дітьми», наказ Міністерства соціальної політики 

України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та пільг». 

11 ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ 

НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

«ПАКУНОК МАЛЮКА» 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», постанова Кабінету Міністрів України від 

25.11.2020 № 1180 «Деякі питання надання при 

народженні дитини одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 17.07.2018                   

№ 1025 «Деякі питання надання одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» при 

народженні дитини». 

12 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ ПРИ 

УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», постанова Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної допомоги сім’ям 

з дітьми», наказ Міністерства соціальної політики 

України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та пільг». 

13 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ, НАД 

ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ 

ЧИ ПІКЛУВАННЯ 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», постанова Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної допомоги сім’ям 

з дітьми», наказ Міністерства соціальної політики 

України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та пільг». 

14 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 



ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ 

ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ 

дітьми», постанова Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної допомоги сім’ям 

з дітьми», Порядок обчислення середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для 

усіх видів державної соціальної допомоги, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.07.2020 № 632 «Деякі питання 

виплати державної соціальної допомоги», наказ 

Міністерства соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви 

про призначення усіх видів соціальної допомоги, 

компенсацій та пільг», наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 19.06.2006 № 345  

«Про затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів 

усіх видів соціальної допомоги». 

15 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ ОДНОМУ З 

БАТЬКІВ, УСИНОВЛЮВАЧАМ, 

ОПІКУНАМ, 

ПІКЛУВАЛЬНИКАМ, ОДНОМУ 

З ПРИЙОМНИХ БАТЬКІВ, 

БАТЬКАМ-ВИХОВАТЕЛЯМ, ЯКІ 

ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ХВОРОЮ 

ДИТИНОЮ, ЯКІЙ НЕ 

ВСТАНОВЛЕНО ІНВАЛІДНІСТЬ 

 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», постанова Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної допомоги сім’ям 

з дітьми», наказ Міністерства соціальної політики 

України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та пільг». 

16 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ, ЯКІ 

ВИХОВУЮТЬСЯ У 

БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ 

Закон України «Про охорону дитинства», 

постанова Кабінет Міністрів України від 

13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання 

соціальної підтримки багатодітним сім’ям», 

Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виплати деяких видів 

допомог, компенсацій, грошового забезпечення та 

оплати послуг окремим категоріям населення, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.12.2019 № 1101, наказ Міністерства 

соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 

«Про затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг». 

17 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З 

ДИТИНСТВА АБО ДІТЯМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

Закон України «Про охорону дитинства», 

постанова Кабінет Міністрів України від 

13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання 

соціальної підтримки багатодітним сім’ям», 

Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виплати деяких видів 

допомог, компенсацій, грошового забезпечення та 

оплати послуг окремим категоріям населення, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 



України від 24.12.2019 № 1101, наказ Міністерства 

соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 

«Про затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг». 

18 ПРИЗНАЧЕННЯ  НАДБАВКИ НА 

ДОГЛЯД ЗА ОСОБАМИ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА 

ТА ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Закон України «Про охорону дитинства», 

постанова Кабінет Міністрів України від 

13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання 

соціальної підтримки багатодітним сім’ям», 

Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виплати деяких видів 

допомог, компенсацій, грошового забезпечення та 

оплати послуг окремим категоріям населення, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.12.2019 № 1101, наказ Міністерства 

соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 

«Про затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг». 

19 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ 

ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА 

ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Закон України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю», постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з інвалідністю і державної 

соціальної допомоги на догляд», наказ 

Міністерства соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви 

про призначення усіх видів соціальної допомоги, 

компенсацій та пільг». 

20 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА 

ДОГЛЯД 

Закон України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю», постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з інвалідністю і державної 

соціальної допомоги на догляд», наказ 

Міністерства соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви 

про призначення усіх видів соціальної допомоги, 

компенсацій та пільг». 

21 ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ 

ЗА ДОГЛЯД ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, 

ЯКА НАДАЄ СОЦІАЛЬНІ 

ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ БЕЗ 

ЗДІЙСНЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА 

НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ 

Закон України «Про соціальні послуги», постанова 

Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 

«Деякі питання призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі». 



22 ПРИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ НЕПРАЦЮЮЧІЙ 

ОСОБІ, ЯКА ДОСЯГЛА 

ЗАГАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО 

ВІКУ, АЛЕ НЕ НАБУЛА ПРАВА 

НА ПЕНСІЙНУ ВИПЛАТУ 

Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098 

«Про затвердження Порядку призначення 

тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату», наказ Міністерства праці та соціальної 

політики України від 19.09.2006 № 345 «Про 

затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів 

усіх видів соціальної допомоги». 

23 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА 

ПРОЖИВАЄ РАЗОМ З ОСОБОЮ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ I АБО II 

ГРУПИ ВНАСЛІДОК 

ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ, ЯКА 

ЗА ВИСНОВКОМ ЛІКАРСЬКО-

КОНСУЛЬТАТИВНОЇ КОМІСІЇ 

ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОГО 

СТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ, НА 

ДОГЛЯД ЗА НЕЮ 

Закон України «Про психіатричну допомогу», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної 

грошової допомоги особі, яка проживає разом з 

особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, яка за висновком лікарської 

комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за нею», Порядок 

обчислення середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної 

соціальної допомоги, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 

«Деякі питання виплати державної соціальної 

допомоги», наказ Міністерства соціальної 

політики України від 21.04.2015 № 441 «Про 

затвердження форми Заяви про призначення усіх 

видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», 

наказ Міністерства праці та соціальної політики 

України від 19.06.2006 № 345 «Про затвердження 

Інструкції щодо порядку оформлення і ведення 

особових справ отримувачів усіх видів соціальної 

допомоги». 

24 ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ  

ГРОШОВОЇ/МАТЕРІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

12.04.2017 № 256 «Деякі питання використання 

коштів державного бюджету для виконання 

заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок 

та інших найбільш вразливих категорій 

населення». 

25 ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ СІМ’ЯМ, ЯКІ 

ВТРАТИЛИ ГОДУВАЛЬНИКА ІЗ 

ЧИСЛА УЧАСНИКІВ 

ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ 

НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, 

СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ 

КАТАСТРОФОЮ 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про 

затвердження Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання програм, 

пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 



України від 26.10.2016 № 760 «Про затвердження 

Порядку виплати одноразової компенсації за 

шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних 

випробувань, військових навчань із застосуванням 

ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям громадян», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 

«Про затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів 

усіх видів соціальної допомоги». 

26 ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ДРУЖИНАМ 

(ЧОЛОВІКАМ), ЯКЩО ТА (ТОЙ) 

НЕ ОДРУЖИЛИСЯ ВДРУГЕ, 

ПОМЕРЛИХ ГРОМАДЯН, 

СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ 

КАТАСТРОФОЮ, УЧАСТЮ У 

ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ІНШИХ 

ЯДЕРНИХ АВАРІЙ, У ЯДЕРНИХ 

ВИПРОБУВАННЯХ, 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ 

ЗБРОЇ, У СКЛАДАННІ ЯДЕРНИХ 

ЗАРЯДІВ ТА ЗДІЙСНЕННІ НА 

НИХ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про 

затвердження Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання програм, 

пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 

України від 26.10.2016 № 760 «Про затвердження 

Порядку виплати одноразової компенсації за 

шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних 

випробувань, військових навчань із застосуванням 

ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям громадян», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 

«Про затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів 

усіх видів соціальної допомоги».  

27 ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ БАТЬКАМ 

ПОМЕРЛОГО УЧАСНИКА 

ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ 

НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, 

СМЕРТЬ ЯКОГО ПОВ’ЯЗАНА З 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ 

КАТАСТРОФОЮ 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про 

затвердження Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання програм, 

пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 



катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 

України від 26.10.2016 № 760 «Про затвердження 

Порядку виплати одноразової компенсації за 

шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних 

випробувань, військових навчань із застосуванням 

ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям громадян», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 

«Про затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів 

усіх видів соціальної допомоги». 

28 ПРИЗНАЧЕННЯ 

КОМПЕНСАЦІЙ ТА 

ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ 

ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ 

НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, 

ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ БРАЛИ 

УЧАСТЬ У ЛІКВІДАЦІЇ ІНШИХ 

ЯДЕРНИХ АВАРІЙ ТА 

ВИПРОБУВАНЬ, У 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ 

ЗБРОЇ, У СКЛАДАННІ ЯДЕРНИХ 

ЗАРЯДІВ ТА ЗДІЙСНЕННІ НА 

НИХ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ, 

ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЇ 1, 

АБО 2, АБО 3, ПОТЕРПІЛИМ 

ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ, ВІДНЕСЕНИМ 

ДО КАТЕГОРІЙ 1, АБО 2, АБО 3, 

ПОТЕРПІЛИМ ВІД 

РАДІАЦІЙНОГО 

ОПРОМІНЕННЯ, ВІДНЕСЕНИМ 

ДО КАТЕГОРІЙ 1 АБО 2 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про 

затвердження Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання програм, 

пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 

України від 26.10.2016 № 760 «Про затвердження 

Порядку виплати одноразової компенсації за 

шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних 

випробувань, військових навчань із застосуванням 

ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям громадян», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

21.05.1992 № 258 «Про норми харчування та 

часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну 

допомогу на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 

України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні 

виплати особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України, наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 

«Про затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів 

усіх видів соціальної допомоги». 



29 ПРИЗНАЧЕННЯ 

КОМПЕНСАЦІЙ ТА 

ДОПОМОГИ ДІТЯМ, ЯКІ 

ПОТЕРПІЛИ ВІД 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ, ДІТЯМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ, 

ІНВАЛІДНІСТЬ ЯКИХ 

ПОВ’ЯЗАНА З 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ 

КАТАСТРОФОЮ, ТА ЇХНІМ 

БАТЬКАМ 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про 

затвердження Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання програм, 

пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 

України від 26.10.2016 № 760 «Про затвердження 

Порядку виплати одноразової компенсації за 

шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних 

випробувань, військових навчань із застосуванням 

ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям громадян», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

21.05.1992 № 258 «Про норми харчування та 

часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну 

допомогу на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 

України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні 

виплати особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України, наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 

«Про затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів 

усіх видів соціальної допомоги». 

30 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ 

ПРОЇЗДУ ДО САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ І 

НАЗАД ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК 

ВІЙНИ ТА ПРИРІВНЯНИМ ДО 

НИХ ОСОБАМ 

Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», постанова 

Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 

«Про затвердження Порядку забезпечення 

санаторно-курортними путівками деяких категорій 

громадян структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, 

районних у м. Києві держадміністрацій, 

виконавчими органами міських, районних у містах 

(у разі їх утворення (крім м. Києва) рад», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

25.11.2015 № 969 «Про внесення змін до порядків, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 

2007 р .№ 150», наказ Міністерства соціальної 

політики від 22.01.2018 № 73 «Про затвердження 

форм документів щодо забезпечення 

структурними підрозділами з питань соціального 



захисту населення санаторно-курортним 

лікуванням осіб пільгових категорій». 

31 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАМІСТЬ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ 

ПУТІВКИ 

Закон України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», постанова Кабінету 

Міністрів України від 07.02.2007 № 150 «Про 

затвердження Порядку виплати деяким категоріям 

осіб з інвалідністю грошової компенсації замість 

санаторно-курортної путівки та вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

25.11.2015 № 969 «Про внесення змін до порядків, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 

2007 р .№ 150», постанова Кабінету Міністрів 

України від 20.12.2017 № 1017 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 17 

червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р .№ 

150», постанова Кабінету Міністрів України від 

28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України, наказ 

Міністерства соціальної політики України від 

22.01.2018 № 73 «Про затвердження форм 

документів щодо забезпечення структурними 

підрозділами з питань соціального захисту 

населення санаторно-курортним лікуванням осіб 

пільгових категорій». 

32 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ 

ПРОЇЗДУ ДО САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ 

(ВІДДІЛЕННЯ СПИНАЛЬНОГО 

ПРОФІЛЮ) І  НАЗАД ОСОБАМ, 

ЯКІ  СУПРОВОДЖУЮТЬ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ I ТА II ГРУПИ З 

НАСЛІДКАМИ ТРАВМ І 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ХРЕБТА 

ТА СПИННОГО МОЗКУ 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку 

забезпечення санаторно-курортними путівками 

деяких категорій громадян структурними 

підрозділами з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчими органами 

міських, районних у містах (у разі їх утворення  

(крім м. Києва) рад», постанова Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2017 № 110 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення деяких категорій інвалідів 

санаторно-курортними путівками, та внесення 

змін до порядків, затверджених постановами 

Кабінету Міністрів України від 22.02.2006                    

№ 187 і від 31.03.2015 № 200, постанова Кабінету 

Міністрів України від 22.08.2018 № 633 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 лютого 2006 р. № 187», постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 147 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», наказ Міністерства соціальної 



політики від 22.01.2018  № 73 «Про затвердження 

форм документів щодо забезпечення 

структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення санаторно-курортним 

лікуванням осіб пільгових категорій». 

33 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ 

САМОСТІЙНОГО САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ 

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Закон України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», постанова Кабінету 

Міністрів України від 07.02.2007 № 150 «Про 

затвердження Порядку виплати деяким категоріям 

осіб з інвалідністю грошової компенсації замість 

санаторно-курортної путівки та вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

25.01.2012 № 35 «Про внесення змін та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких актів 

Кабінету Міністрів України», постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.11.2015 № 969 «Про 

внесення змін до порядків, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України від                  

17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р.             

№ 150», постанова Кабінету Міністрів України від 

20.12.2017 № 1017 «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від                        

17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р.              

№ 150», постанова Кабінету Міністрів України від 

28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», наказ 

Міністерства соціальної політики України  від 

22.01.2018  № 73 «Про затвердження форм 

документів щодо забезпечення структурними 

підрозділами з питань соціального захисту 

населення санаторно-курортним лікуванням осіб 

пільгових категорій». 

34 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ЗАМІСТЬ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ 

ПУТІВКИ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК  

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про 

затвердження Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання програм, 

пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання 

санаторно-курортного лікування та відпочинку 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 08.11.2017 № 838 «Про 

розмір середньої вартості путівки для виплати 

грошової компенсації замість путівки громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 



України від 06.06.2018 № 446 «Про внесення змін 

до Порядку надання щорічної грошової допомоги 

для компенсації вартості путівок санаторно-

курортним закладам та закладам відпочинку, 

здійснення доплат за рахунок власних коштів, 

виплати грошової компенсації громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України», 

наказ Міністерства соціальної політики України, 

яким щороку визначається розмір грошової 

компенсації замість путівки, відповідно до вимог 

пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 

від 08.11.2017 № 838 «Про розмір середньої 

вартості путівки для виплати грошової 

компенсації замість путівки громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», наказ Міністерства соціальної 

політики від 22.01.2018 № 73 «Про затвердження 

форм документів щодо забезпечення 

структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення санаторно-курортним 

лікуванням осіб пільгових категорій». 

35 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ НА БЕНЗИН, 

РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

АВТОМОБІЛІВ ТА НА 

ТРАНСПОРТНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Закони України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про гуманітарну 

допомогу», «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні», постанова Кабінету 

Міністрів України від 14.02.2007 № 228 «Про 

порядок виплати та розміри грошових 

компенсацій на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування», наказ Мінпраці від 02.08.2006  

№ 295 «Про затвердження зразків та форм 

облікової документації з обліку та забезпечення 

автомобілями інвалідів». 

36 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ЗАМІСТЬ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ  

ПУТІВКИ ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК 

ВІЙНИ ТА ПРИРІВНЯНИМ ДО 

НИХ ОСОБАМ 

Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії соціального захисту» від 22.10.1993 

№3551-ХІІ, «Про жертви нацистських 

переслідувань», постанова Кабінету Міністрів 

України від 17.06.2007 № 785 «Про затвердження 

Порядку виплати грошової компенсації вартості 

санаторно-курортного лікування деяким 

категоріям громадян», постанова Кабінету 

Міністрів України від 09.07.2008 № 617 «Про 

внесення змін до Порядку виплати грошової 

компенсації вартості санаторно-курортного 

лікування деяким категоріям громадян і Порядку 

забезпечення санаторно-курортними путівками 

деяких категорій громадян органами праці та 

соціального захисту населення», постанова 



Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1109 

«Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких актів Кабінету 

Міністрів України», постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.01.2012 № 35 «Про внесення змін 

та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

актів Кабінету Міністрів України», постанова 

Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 969 

«Про внесення змін до порядків, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України від 17 

червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 

150», постанова Кабінету Міністрів України від 

26.04.2017 № 294 «Про внесення змін та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких актів 

Кабінету Міністрів України», постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.12.2017 № 1017 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 

2007 р. № 150», постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України», 

наказ Міністерства соціальної політики від 

22.01.2018 № 73 «Про затвердження форм 

документів щодо забезпечення структурними 

підрозділами з питань соціального захисту 

населення санаторно-курортним лікуванням осіб 

пільгових категорій». 

37 ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ ДО 

РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ 

ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 

ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 

ДІТЯМ ВІКОМ ДО ТРЬОХ 

РОКІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО 

ГРУПИ РИЗИКУ ЩОДО 

ОТРИМАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ 

Закон України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», постанова Кабінету 

Міністрів України від 31.012007 № 80 «Про 

затвердження Порядку надання окремим 

категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації 

(абілітації)», наказ Міністерства соціальної 

політики України від 27.09.2018 № 1423 «Про 

затвердження форм документів щодо направлення 

окремих категорій осіб на комплексну 

реабілітацію (абілітацію)». 

38 ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ НА 

ПРОХОДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ, 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ У ММ. 

КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 

ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ 

ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЗАКОННИХ 

ПРЕДСТАВНИКІВ ДІТЕЙ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

АВТОМОБІЛЕМ 

 

Закони України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про гуманітарну 

допомогу», «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні», постанова Кабінету 

Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про 

затвердження Порядку забезпечення осіб з 

інвалідністю автомобілями», наказ Мінпраці від 

02.08.2006 № 295 «Про затвердження зразків та 

форм облікової документації з обліку та 

забезпечення автомобілями інвалідів» 

39 ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ НА Закони України «Про основи соціальної 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ 

ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЕЙ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку 

забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю та інших окремих категорій 

населення і виплати грошової компенсації вартості 

за самостійно придбані технічні та  інші засоби 

реабілітації, переліків таких засобів», наказ 

Міністерства соціальної політики України від 

12.09.2018 № 1354 «Про затвердження форм 

документів з обліку та забезпечення осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших 

окремих категорій населення технічними та 

іншими засобами реабілітації». 

40 УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, 

ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ 

БАТЬКАМ БАГАТОДІТНОЇ 

СІМ’Ї ТА ДИТИНИ З 

БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї 

Закони України «Про охорону дитинства», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і 

видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 

дитини з багатодітної сім’ї», наказ Міністерства 

України у справах сім’ї молоді і спорту від 

13.08.2008 № 3337 «Про єдиний облік 

багатодітних сімей в Україні», наказ Міністерства 

України у справах сім’ї молоді і спорту від 

29.06.2010 № 1947 «Про затвердження Інструкції 

про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї». 

41 УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, 

ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ 

ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 

ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ (ВІДПОВІДНО 

ДО ВИЗНАЧЕНИХ КАТЕГОРІЙ 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 11.07.2018 № 551 «Деякі 

питання видачі посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та іншим категоріям громадян», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

02.12.1992 № 674 «Про порядок віднесення деяких 

категорій громадян до відповідних категорій осіб, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету Міністрів 

України від 15.11.1996 № 1391 «Про затвердження 

переліків видів робіт і місць за межами зони 

відчуження, де за урядовими завданнями у 1986–

1987 роках виконувались роботи в особливо 

шкідливих умовах (за радіаційним фактором), 

пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської 

катастрофи». 

42 ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ 

ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА 

ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З 

ДИТИНСТВА 

Закони України «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 



особам з інвалідністю», постанова Кабінету 

Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про 

затвердження Порядку призначення і виплати 

державної соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і 

державної соціальної допомоги на догляд», наказ 

Міністерства соціальної політики України від 

11.01.2019 № 35 «Про затвердження Порядку 

оформлення, видачі, обліку та зберігання 

посвідчень для осіб, які одержують державну 

соціальну допомогу відповідно до Законів України 

«Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 

та «Про державну соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю»», наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства фінансів 

України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про 

затвердження Порядку надання державної 

соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю». 

43 УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, 

ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ 

ВЕТЕРАНАМ ПРАЦІ 

Закон України «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні», постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.07.1994 № 521 «Про 

порядок видачі посвідчення і нагрудного знака 

«Ветеран праці». 

44 УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, 

ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ 

ЖЕРТВАМ НАЦИСТСЬКИХ 

ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 

Закон України «Про жертви нацистських 

переслідувань», постанова Кабінету Міністрів 

України від 27.09.2000 № 1467 «Про затвердження 

Порядку виготовлення та видачі посвідчень, 

листів талонів на право одержання пільгових 

проїзних документів». 

45 ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ 

(ПУТІВКАМИ) ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку 

забезпечення санаторно-курортними путівками 

деяких категорій громадян структурними 

підрозділами з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчими органами 

міських, районних у містах (у разі їх утворення  

(крім м. Києва) рад», постанова Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2017 № 110 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення деяких категорій інвалідів 

санаторно-курортними путівками, та внесення 

змін до порядків, затверджених постановами 



Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. 

№ 187 і від 31 березня 2015 р. № 200», постанова 

Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 633 

«Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

27.02.2019 № 147 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України». 

46 ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ 

(ПУТІВКАМИ) ВЕТЕРАНІВ 

ВІЙНИ ТА ОСІБ, НА ЯКИХ 

ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНІВ 

УКРАЇНИ „ПРО СТАТУС 

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ 

ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ” 

ТА „ПРО ЖЕРТВИ 

НАЦИСТСЬКИХ 

ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 

Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії соціального захисту», «Про жертви 

нацистських переслідувань», постанова Кабінету 

Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про 

затвердження Порядку забезпечення санаторно-

курортними путівками деяких категорій громадян 

структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчими органами 

міських, районних у містах (у разі їх утворення  

(крім м. Києва) рад», постанова Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2017 № 110 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення деяких категорій інвалідів 

санаторно-курортними путівками, та внесення 

змін до порядків, затверджених постановами 

Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. 

№ 187 і від 31 березня 2015 р. № 200», постанова 

Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 633 

«Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

27.02.2019 № 147 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», наказ 

Міністерства соціальної політики від 22.01.2018  

№ 73 «Про затвердження форм документів щодо 

забезпечення структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення санаторно-

курортним лікуванням осіб пільгових категорій», 

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

06.02.2008  № 56 «Про затвердження клінічних 

протоколів санаторно-курортного лікування в 

санаторно-курортних закладах (крім 

туберкульозного профілю) для дорослого 

населення». 

47 ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ 

(ПУТІВКАМИ) ГРОМАДЯН, ЯКІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ 

Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії соціального захисту», «Про жертви 

нацистських переслідувань», постанова Кабінету 

Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про 

затвердження Порядку забезпечення санаторно-

курортними путівками деяких категорій громадян 

структурними підрозділами з питань соціального 



захисту населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчими органами 

міських, районних у містах (у разі їх утворення  

(крім м. Києва) рад», постанова Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2017 № 110 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення деяких категорій інвалідів 

санаторно-курортними путівками, та внесення 

змін до порядків, затверджених постановами 

Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. 

№ 187 і від 31 березня 2015 р. № 200», постанова 

Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 633 

«Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

27.02.2019 № 147 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», наказ 

Міністерства соціальної політики від 22.01.2018  

№ 73 «Про затвердження форм документів щодо 

забезпечення структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення санаторно-

курортним лікуванням осіб пільгових категорій», 

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

06.02.2008 № 56 «Про затвердження клінічних 

протоколів санаторно-курортного лікування в 

санаторно-курортних закладах (крім 

туберкульозного профілю) для дорослого 

населення». 

48 ПРИЗНАЧЕННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ 

АДРЕСНОЇ ГРОШОВОЇ 

ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ ДЛЯ 

ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА 

ПРОЖИВАННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ 

НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», постанова 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 

«Про надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг». 

49 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА 

ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО 

ПІКЛУВАННЯ, ГРОШОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАТЬКАМ-

ВИХОВАТЕЛЯМ ТА 

ПРИЙОМНИМ БАТЬКАМ 

 

Порядок призначення і виплати державної 

соціальної допомоги на дітей - сиріт, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом 

«гроші ходять за дитиною», затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 

26.06.2019 №552 

50 ВИДАЧА ПУТІВКИ НА 

ВЛАШТУВАННЯ ДО БУДИНКУ-

ІНТЕРНАТУ ДЛЯ ГРОМАДЯН 

Закони України «Про соціальні послуги», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні», 



ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ, 

ГЕРІАТРИЧНОГО 

ПАНСІОНАТУ, ПАНСІОНАТУ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І 

ПРАЦІ, 

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО 

ІНТЕРНАТУ, ДИТЯЧОГО 

БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ АБО 

МОЛОДІЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-

ІНТЕРНАТУ 

«Про психіатричну допомогу», «Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальну 

адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення 

волі на певний строк», постанова Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про 

затвердження Типового Положення про 

психоневрологічний інтернат», постанова 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978 

«Деякі питання соціального захисту дітей з 

інвалідністю та осіб з інвалідністю», постанова 

Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 

«Про затвердження Типового Положення про 

будинок-інтернат для громадян похилого віку та 

осіб з інвалідністю», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 09.11.2011 № 432 

«Про затвердження Типового положення про 

спеціальний будинок-інтернат», наказ 

Міністерства юстиції України, Міністерства 

соціальної політики України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства 

внутрішніх справ України «Про затвердження 

Порядку взаємодії установ виконання покарань, 

уповноважених органів з питань пробації та 

суб’єктів соціального патронажу під час 

підготовки до звільнення осіб, які відбувають 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення 

волі на певний строк». 

51 НАДАННЯ ПОСЛУГИ З 

ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО 

ТРЬОХ РОКІВ 

«МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ» 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з 

догляду за дитиною до трьох років «муніципальна 

няня». 

52 ВНЕСЕННЯ ГРОМАДЯН 

ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ В 

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АВТОМАТИЗОВАНИЙ РЕЄСТР 

ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 

ПІЛЬГИ ТА ПІДТРИМКА ЙОГО 

В ДІЮЧОМУ СТАНІ 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які мають право на 

пільги». 

53 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

54 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ 

ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, 

ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 01 

ЛИПНЯ 2004 РОКУ, ВІДОМОСТІ 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 



ПРО ЯКУ НЕ МІСТЯТЬСЯ В 

ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ -

ПІДПРИЄМЦІВ ТА 

ГРОМАДСЬКИХ 

ФОРМУВАНЬ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

55 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН 

ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЩО 

МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА 

ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, 

У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІН ДО 

УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

56 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ З МОДЕЛЬНОГО 

СТАТУТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА 

ПІДСТАВІ ВЛАСНОГО 

УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА 

(КРІМ ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

57 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА 

ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОГО 

СТАТУТУ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

58 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

59 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 



ФОРМУВАННЯ) 

 

60 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

РІШЕННЯ ПРО ВІДМІНУ 

РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

61 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ЗМІНИ СКЛАДУ КОМІСІЇ З 

ПРИПИНЕННЯ (КОМІСІЇ З 

РЕОРГАНІЗАЦІЇ, 

ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

62 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ 

ЛІКВІДАЦІЇ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

63 ДЕРЖАВНА  РЕЄСТРАЦІЯ 

ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ 

РЕОРГАНІЗАЦІЇ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

64 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

СТВОРЕННЯ 

ВІДОКРЕМЛЕНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

65 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 

ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

66 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ПРИПИНЕННЯ 

ВІДОКРЕМЛЕНОГО 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 



ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ) 

 

67 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – 

ПІДПРИЄМЦЕМ 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

68 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ 

ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ – 

ПІДПРИЄМЦЯ, 

ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 01 

ЛИПНЯ 2004 РОКУ, ВІДОМОСТІ 

ПРО ЯКУ НЕ МІСТЯТЬСЯ В 

ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ – 

ПІДПРИЄМЦІВ ТА 

ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

69 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН 

ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ФІЗИЧНУ ОСОБУ – 

ПІДПРИЄМЦЯ, ЩО МІСТЯТЬСЯ 

В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ – 

ПІДПРИЄМЦІВ ТА 

ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

70 ДЕРЖАВНА  РЕЄСТРАЦІЯ 

ПРИПИНЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

– ПІДПРИЄМЦЯ ЗА ЇЇ 

РІШЕННЯМ 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

71 ВИДАЧА ВИТЯГУ З ЄДИНОГО 

ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА 

ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

72 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

73 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ІНШОГО (ВІДМІННОГО ВІД 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 



ПРАВА 

ВЛАСНОСТІ)  РЕЧОВОГО 

ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 

74 ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК 

БЕЗХАЗЯЙНОГО НЕРУХОМОГО 

МАЙНА 

 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

75 НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З 

ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

РЕЧОВИХ ПРАВ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

76 СКАСУВАННЯ ЗАПИСУ 

ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

РЕЧОВИХ ПРАВ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО, 

СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ 

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ 

ОБТЯЖЕНЬ, СКАСУВАННЯ 

РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

РЕЄСТРАТОРА (ЗА РІШЕННЯМ 

СУДУ) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

77 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ОБТЯЖЕНЬ РЕЧОВОГО ПРАВА 

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

78 ЗАБОРОНА ВЧИНЕННЯ 

РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ 

 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

79 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ 

З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ 

ДІЛЯНКУ З ВІДОМОСТЯМИ 

ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА 

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЇХ 

ОБТЯЖЕННЯ, ОДЕРЖАНИМИ В 

ПОРЯДКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ З ДЕРЖАВНОГО 

РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО  

 

Закони України «Про Державний земельний 

кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядок 

ведення Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.10.2012 № 1051, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16.05.2014             

№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг».   

80 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ 

З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

Закони України «Про Державний земельний 

кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядок 

ведення Державного земельного кадастру, 



КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ 

ДІЛЯНКУ З УСІМА 

ВІДОМОСТЯМИ, ВНЕСЕНИМИ 

ДО ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ, 

КРІМ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

РЕЧОВІ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ 

ДІЛЯНКУ, ЩО ВИНИКЛИ 

ПІСЛЯ 1 СІЧНЯ 2013 р. 

 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.10.2012 № 1051, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16.05.2014               

№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг».  ». 

81 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ 

З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В 

МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 

Закони України «Про Державний земельний 

кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядок 

ведення Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.10.2012 № 1051, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16.05.2014                        

№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг».   

82 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ 

З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ 

У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ 

Закони України «Про Державний земельний 

кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядок 

ведення Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.10.2012 № 1051, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16.05.2014                

№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг».   

83 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ 

ДОВІДОК, ЩО МІСТЯТЬ 

УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ 

ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ) 

Закони України «Про Державний земельний 

кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядок 

ведення Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.10.2012 № 1051, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16.05.2014                     

№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг».   

84 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ 

ВИКОПІЮВАНЬ З 

КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ КАДАСТРОВОЇ 

КАРТИ (ПЛАНУ) 

Закони України «Про Державний земельний 

кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядок 

ведення Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.10.2012 № 1051, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16.05.2014               

№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг».   

85 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

Закони України «Про Державний земельний 

кадастр», Порядок ведення Державного 



КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ 

ДОКУМЕНТІВ, ЩО 

СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС 

ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

земельного кадастру, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг».   

86 ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ 

ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ, ДОПУЩЕНОЇ 

ОРГАНОМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 

ЙОГО ВЕДЕННЯ, З ВИДАЧЕЮ 

ВИТЯГУ 

Закони України «Про Державний земельний 

кадастр», Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг».   

87 ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ 

ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ, НА ЯКУ 

ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА 

СУБОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ, З 

ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 

 

Закон України «Про Державний земельний 

кадастр», Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг».   

88 ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО 

НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ 

(ПАЮ),ДОВІДКИ ПРО 

НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ 

ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ 

ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ОДЕРЖАННЯ У ВЛАСНІСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У 

МЕЖАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ 

ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ 

ВИДОМ ЇЇ ЦІЛЬОВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

(ВИКОРИСТАННЯ) 

 

Земельний кодекс України, Закон України «Про 

Державний земельний кадастр», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг».   

89 ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ОБМЕЖЕННЯ У 

ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ, 

ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ ТА 

ПРИЙНЯТИМИ ВІДПОВІДНО 

ДО НИХ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВИМИ АКТАМИ, З 

ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 

 

Закон України «Про Державний земельний 

кадастр», Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг».   

90 ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

Закон України «Про Державний земельний 

кадастр», Порядок ведення Державного 



ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) 

ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З 

ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 

земельного кадастру, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг».   

91 ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) 

ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ 

ТЕРИТОРІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, З 

ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 

 

Закон України «Про Державний земельний 

кадастр», Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг». 

92 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З 

ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ 

Закон України «Про Державний земельний 

кадастр», Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг». 

93 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ 

ЗЕМЕЛЬ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 

Закон України «Про Державний земельний 

кадастр», Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг». 

94 ВИДАЧА ВИТЯГУ З ТЕХНІЧНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО 

НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ 

ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Закон України «Про оцінку земель», постанова 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1278 

«Про затвердження Методики нормативної 

грошової оцінки земель несільськогосподарського 

призначення (крім земель населених пунктів)», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

23.03.1995 № 213 «Про Методику нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та населених пунктів», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

16.11.2016 № 831 «Про затвердження Методики 

нормативно грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення», постанова 

Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 105 

«Про проведення загальнонаціональної 

(всеукраїнської) нормативної грошової оцінки 



земель сільськогосподарського призначення та 

внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг», наказ Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 

22.08.2013 № 508 «Про затвердження Порядку 

нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення (крім 

земель населених пунктів», наказ Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 

25.11.2016 № 489 «Про затвердження Порядку 

нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів», наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 23.05.2017 № 262 «Про 

затвердження Порядку нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського 

призначення». 

95 ВИДАЧА РІШЕННЯ ПРО 

ПЕРЕДАЧУ У ВЛАСНІСТЬ, 

НАДАННЯ У КОРИСТУВАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ, ЩО 

ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ 

ВЛАСНОСТІ 

 

Земельний кодекс України, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16.05.2014               

№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг». 

96 ВИДАЧА ВІДОМОСТЕЙ З 

ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО 

ВКЛЮЧЕНА ДО ДЕРЖАВНОГО 

ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Закон України «Про землеустрій», постанова 

Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553 

«Про затвердження Положення про Державний 

фонд документації із землеустрою», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг». 

97 ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО СКЛАД 

СІМ’Ї (ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У 

ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ОСІБ) 

Закон України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», наказ Міністерства 

праці та соціальної політики України від 

22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми 

Декларації про доходи та майновий стан осіб, які 

звернулися за призначенням усіх видів соціальної 

допомоги, та довідки про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку 

осіб». 

98 ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО 

РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ   

ПРОЖИВАННЯ 

Закони України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні», «Про 

інформацію», «Про захист персональних даних», 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство 



України, посвідчують особи чи її соціальний 

статус», постанова Кабінету Міністрів України  

від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру». 

99 ВИДАЧА ДОВІДКИ  ПРО 

ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ 

Закони України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні», «Про 

інформацію», «Про захист персональних даних», 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особи чи її соціальний 

статус», постанова Кабінету Міністрів України від 

02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру». 

100 ВНЕСЕННЯ ДО ПАСПОРТІВ 

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗМІНИ 

НАЗВ ПЕРЕЙМЕНОВАНИХ 

ВУЛИЦЬ, ПРОВУЛКІВ, 

НУМЕРАЦІЇ БУДИНКІВ 

Закони України «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанова Кабінету 

Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання 

та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру». 

101 РЕЄСТРАЦІЇ  МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ 

Закони України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру». 

102 ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ 

Закони України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру». 

103 ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО 

НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДІЛЯНОК  

(ДОВІДКА ФОРМИ № 3 ДФ)» 

Податковий кодекс України, наказ Міністерства 

доходів і зборів України від 17.01.2014 № 32 «Про 

затвердження Порядку видачі довідки про 

наявність у фізичної особи земельних ділянок та її 

форми». 

104 ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА 

МАЙНОВИЙ ПАЙ ЧЛЕНА 

КОЛЕКТИВНОГО 

Указ Президента України «Про заходи щодо 

забезпечення захисту майнових  прав селян у 

процесі реформування аграрного сектора 

економіки», постанова Кабінету Міністрів України 



СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА (МАЙНОВИЙ 

СЕРТИФІКАТ) 

від 28.02.2001 № 177 «Про врегулювання питань 

щодо забезпечення захисту майнових прав селян у 

процесі реформування аграрного сектору 

економіки».  

105 РЕАЛІЗАЦІЯ ПІЛОТНОГО 

ПРОЕКТУ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ 

РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  

Закон України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 13.07.2016 № 502-р «Про 

запровадження реалізації  пілотного проекту щодо 

державної реєстрації шлюбу». 

106 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

(ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ, ЗНЯТТЯ З 

ОБЛІКУ) ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ 

Закони України «Про автомобільний транспорт», 

«Про дорожній рух», розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 14.05.2014 № 523- р «Деякі 

питання  адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» 

107 ВИДАЧА (ОБМІН) ПОСВІДЧЕНЬ 

ВОДІЯ 

Закони України «Про автомобільний транспорт», 

«Про дорожній рух», розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 14.05.2014 № 523- р «Деякі 

питання  адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» 

108 КОМПЛЕКСНА ПОСЛУГА 

«ЄМАЛЯТКО» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

10.07.2019 № 691 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо створення 

сприятливих умов для реалізації прав дитини», 

Порядок надання комплексної послуги 

«єМалятко»», затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2019 № 1166. 

109 ПРИЗНАЧЕННЯ/ВИПЛАТА 

ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ/ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

(ІНШИХ ВИПЛАТ) 

ПЕРЕДБАЧЕНИХ РІШЕННЯМИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТА 

МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

 
Примітка: послуги передбачені переліком надаються після отримання відповідних повноважень від органів 

виконавчої влади, укладання всіх необхідних договорів (меморандумів), встановлення необхідного 

програмного забезпечення та технічного обладнання. 

 

 

Секретар міської ради                                                                      А. ПЛЮЩ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 60-7/VIII   

 

Про внесення змін до рішень  

Корюківської міської ради  

 

 

З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради та її 

виконавчого апарату, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

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

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із 

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

 

міська рада вирішила: 
 

1. Внести зміни до рішення першої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 02 грудня 2020 року № 14-1/VIІІ «Про затвердження 

Положення про виконавчий апарат міської ради та умови оплати праці її 

працівників», а саме Положення про умови оплати праці та матеріальне 

стимулювання (преміювання) працівників виконавчого апарату Корюківської 

міської ради та її виконавчих органів викласти в новій редакції, що додається.  

 

2. Внести зміни до рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22 квітня 2021 року № 6-5/VIII «Про шкільне 

громадське бюджетування в Корюківській міській територіальній громаді», а 

саме викласти Положення про шкільний громадський бюджет в Корюківській 

міській територіальній громаді в новій редакції, що додається.  

 

3. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 54-2/VIІІ «Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради», а саме викласти Порядок надання одноразової 



матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членам сімей загиблих в новій редакції, що додається. 

 

4. Внести зміни до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 53-4/VIІІ «Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради», а саме викласти Положення про порядок та умови 

надання громадянам адресної матеріальної допомоги в новій редакції, що 

додається. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова      Р.АХМЕДОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення першої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 02 грудня 2020 р.№ 14-1/VIII 
(зі змінами, рішення сьомої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 08 липня 2021 р. № 60-7/VIІІ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  
про умови оплати праці 

та матеріальне стимулювання (преміювання) працівників виконавчого 

апарату Корюківської міської ради та її виконавчих органів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 



 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Законів України «Про 

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

самоврядування», постанови Кабінети Міністрів України від 09.03.2006 року                 

№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

(зі змінами), наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 23.03.2021 року № 609 «Про умови оплати праці 

робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 

органів» (із змінами та доповненнями). 

1.2.  Положення передбачає умови оплати праці та порядок матеріального 

стимулювання та заохочення працівників виконавчого апарату та виконавчих 

органів міської ради за активність та ініціативу в реалізації покладених на них 

завдань, поліпшення якості та практичних результатів виконуваних робіт, 

підвищення виконавчої дисципліни і результативності роботи та створення в 

трудовому колективі високої відповідальності кожного за доручену справу. 

1.3. Витрати на утримання та матеріальне стимулювання працівників 

виконавчого апарату та виконавчих органів визначаються рішенням міської 

ради при затвердженні міського бюджету на відповідний рік. 

1.4. Дія цього Положення поширюється на всіх працівників виконавчого 

апарату та виконавчих органів міської ради. 

 

2. Встановлення надбавок і доплат 

 

2.1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року 

№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

(зі змінами), наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 23.03.2021 року № 609 «Про умови оплати праці 

робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 

органів» (із змінами та доповненнями) міський голова або посадова особа, яка 

виконує його обов’язки, своїм розпорядженням у межах затвердженого фонду 

оплати праці на відповідний рік має право встановити одноосібно: 

2.1.1. Керівникам структурних підрозділів (відділів, секторів), 

спеціалістам, службовцям, технічним працівникам розміри посадових окладів 

відповідно до затверджених вищезазначеними нормативними актами; 

2.1.2. Надбавку секретарю ради, першому заступнику міського голови, 

заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету у розмірі 50 відсотків 

посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого 

самоврядування та надбавки за вислугу років; 



2.1.3. Надбавку старості або особі, яка виконує його обов’язки, 

спеціалістам виконавчого апарату міської ради у розмірі до 50 відсотків 

(включно) посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг посадової особи 

місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.  

Надбавку спеціалістам виконавчих органів, за поданням відповідного 

керівника у розмірі до 50 відсотків (включно) посадового окладу з врахуванням 

надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за 

вислугу років; 

2.1.4. Надбавку службовцям виконавчого апарату та виконавчих органів 

міської ради у розмірі до 50 відсотків (включно) посадового окладу з 

врахуванням надбавки за вислугу років. 

2.2. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і 

порушення трудової дисципліни, зазначені надбавки можуть за 

розпорядженням міського голови скасовуватись або розмір їх зменшуватись. 

2.3. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо 

важливої роботи міському голові, враховуючи, що він безпосередньо 

займається розробленням нормативно-правових актів, проводить експертизу 

проєктів таких актів, встановлюється в розмірі 100 відсотків посадового окладу 

з врахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років. 

2.4. Начальникам відділів виконавчого апарату міської ради, начальникам 

виконавчих органів міської ради, які безпосередньо займаються розробленням 

проєктів нормативно-правових актів, проводять експертизу таких актів, 

встановлюється надбавка за високі досягнення у праці або за виконання 

особливо важливої роботи в розмірі до 100 відсотків (включно) посадового 

окладу з врахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого 

самоврядування та надбавки за вислугу років. 

2.5. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, 

порушення трудової дисципліни, дана надбавка за розпорядженням міського 

голови або посадової особи, яка виконує його обов’язки може бути скасована 

або її розмір зменшений. 

2.6. Надбавка за вислугу років посадовим особам місцевого 

самоврядування виплачується відповідно до чинного законодавства. 

2.7. Працівникам виконавчого апарату та виконавчих органів міської ради 

надається матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної 

відпустки, та допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі 

середньомісячної заробітної плати працівника, в межах видатків, затверджених 

на оплату праці та економії фонду оплати праці. 

2.8. Надбавка для технічних службовців виконавчого апарату та 

виконавчих органів міської ради встановлюється: 

- водію автотранспортних засобів: 

а) за напруженість у роботі в розмірі 50 відсотків тарифної ставки 

(місячного окладу); 

б) за класність (1 клас) – 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований 

час;  



в) за ненормований робочий день – 25 відсотків тарифної ставки за 

відпрацьований час; 

- прибиральнику службових приміщень – доплата в розмірі 10 відсотків 

місячного окладу за користування дезінфікуючими засобами в роботі. 

2.9. В разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, 

порушення трудової дисципліни надбавка, зазначена в підпункті «а» пункту 2.8. 

цього Положення, скасовується або її розмір зменшується. 

2.10. Надбавки визначені пунктах 2.1.3., 2.1.4., 2.3 та 2.4 даного 

Положення нараховуються, зменшуються або знімаються в кожному 

конкретному випадку виключно за розпорядженням міського голови або 

посадової особи, яка виконує його обов’язки. 

 

3. Преміювання працівників, показники премії та визначення її розміру 

 

3.1. Положення визначає джерела, умови, показники і порядок 

преміювання міського голови, секретаря ради, першого заступника міського 

голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, керуючого справами (секретаря) виконкому, старости або особи, яка 

виконує його обов’язки, начальників відділів, спеціалістів, службовців, 

технічних службовців. 

Премія виплачується в грошовій формі у відсотках до місячного 

посадового окладу конкретного працівника. Підставою для виплати є 

розпорядження міського голови або посадової особи, яка виконує його 

обов’язки. 

3.2. Преміювання працівників виконавчого апарату міської ради та 

керівників виконавчих органів міської ради за результатами роботи за місяць 

нараховується в розмірі, який визначає одноосібно міський голова на власний 

розсуд (крім посадових осіб зазначених в пунктах 3.8., 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3.) 

залежно від особистого трудового вкладу працівника у відсотках до посадового 

окладу, в межах коштів, передбачених у кошторисі та економії фонду оплати 

праці. 

Преміювання працівників виконавчих органів міської ради за 

результатами роботи за місяць нараховується в розмірі, який визначає міський 

голова на підставі подання відповідного керівника залежно від особистого 

трудового вкладу працівника у відсотках до посадового оклад, в межах коштів, 

передбачених у кошторисі та економії фонду оплати праці. 

3.3. Фонд оплати праці затверджується рішенням міської ради, що 

передує новому фінансовому року. 

Розмір річного фонду преміювання визначається під час формування 

міського бюджету в розмірі, що не перевищує двісті відсотків від фонду оплати 

праці за посадовими окладами. 

3.4. На преміювання працівників за результатами роботи за місяць 

можуть бути спрямовані кошти в розмірі 100 відсотків місячного фонду 

преміювання (при забезпеченні кошторисними призначеннями) в межах 

кошторисних призначень. 



3.5. За результатами роботи за місяць міський голова одноосібно визначає 

розмір премії працівникам виконавчого апарату та виконавчих органів міської 

ради (крім посадових осіб зазначених в пунктах 3.8., 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3) з 

урахуванням показників, зазначених у цьому пункті: 

- своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і 

доручень; 

- сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціативність і 

творчість у роботі; 

- дотримання виконавської і трудової дисципліни; 

- постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації; 

- інші показники. 

3.6. Розмір премії залежить від стану виконання показників, зазначених в 

пункті 3.5. цього Положення, та особистого вкладу працівника в загальні 

результати роботи, без обмеження індивідуальних премій максимальними 

розмірами. 

3.7. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх 

премії здійснюється у разі: 

- несвоєчасного або неякісного виконання своїх посадових обов’язків; 

- неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва міської 

ради; 

- порушення строків розгляду документів; 

- недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань; 

- порушення правил внутрішнього трудового розпорядку. 

3.8. Преміювання міського голови за особистий вклад в загальні 

результати роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення ним 

повноважень в розмірі 65 відсотків посадового окладу, в межах видатків, 

затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці. 

 3.8.1. Преміювання секретаря міської ради за особистий вклад в загальні 

результати роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення ним 

повноважень в розмірі 135 відсотків посадового окладу, в межах видатків, 

затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці. 

 3.8.2. Преміювання першого заступника міського голови, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за особистий 

вклад в загальні результати роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення 

ними повноважень в розмірі 135 відсотків посадового окладу, в межах видатків, 

затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці. 

 3.8.3. Преміювання керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету за особистий вклад в загальні результати роботи здійснюється 

щомісяця протягом здійснення ним повноважень в розмірі 50 відсотків 

посадового окладу, в межах видатків, затверджених на оплату праці та економії 

фонду оплати праці. 

 3.9. Загальний розрахунковий розмір премій, що нараховується 

працівникам виконавчого апарату та виконавчих органів міської ради, 

розраховується з фонду преміювання, та визначається у відсотках. 

3.10. Премії не виплачуються працівникам за час: 



- тимчасової непрацездатності; 

- перебування працівника у відпустках усіх видів, передбачених чинним 

законодавством; 

- на період довгострокових відряджень (більше одного місяця) за кордон 

по вивченню досвіду роботи. 

3.11. Премія не нараховується та не виплачується: 

- працівнику, який на дату нарахування премії є звільненим, незважаючи 

на те, що він в місяці, за результатами якого проводиться преміювання, 

працював, крім працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом 

здоров’я, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення; 

- працівникам, які вперше прийняті на роботу і не відпрацювали повний 

місяць; 

- порушення правил, норм та інструкцій з охорони праці, протипожежної 

охорони, які могли призвести до нещасного випадку (ці порушення 

розглядаються як порушення трудової дисципліни). 

3.12. Премія працівникам, оплата праці яких здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 23.03.2021 року № 609 «Про умови оплати праці робітників, 

зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 

органів», нараховується в абсолютному розмірі, який визначає міський голова 

(посадова особа, яка виконує його обов’язки) або керівник відповідного 

виконавчого органу, залежно від особистого трудового вкладу працівника у 

відсотках до посадового окладу, в межах коштів, передбачених на преміювання 

у кошторисі та економії фонду оплати праці. 

3.13. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за 

несвоєчасне або неякісне виконання своїх посадових обов’язків, в тому числі з 

порушенням строків виконання доручень, неякісною підготовкою матеріалів, 

тощо, порушення правил внутрішнього розпорядку та громадського порядку. 

Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії 

дисциплінарного стягнення. 

3.14. На преміювання працівників міської ради (крім посадових осіб 

зазначених в пунктах 3.8., 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3. Положення та працівників 

зазначених в пункті 2.8. Положення) з нагоди професійних свят, державних 

свят, Дня місцевого самоврядування, ювілейних дат (30, 40, 50, 60 і т.д. років 

від дня народження), тощо спрямовуються кошти в розмірі, що не перевищує 

100 відсотків фонду заробітної плати за посадовими окладами (при 

забезпеченні кошторисними призначеннями) на підставі розпорядження 

міського голови або посадової особи, яка виконує його обов’язки. 

3.15. На преміювання посадових осіб зазначених в пунктах 3.8., 3.8.1., 

3.8.2., 3.8.3. Положення з нагоди професійних свят, державних свят, Дня 

місцевого самоврядування, ювілейних дат (30, 40, 50, 60 і т.д. років від дня 

народження), тощо спрямовуються кошти в розмірі, що не перевищує 100 

відсотків фонду заробітної плати за посадовими окладами (при забезпеченні 

кошторисними призначеннями). 



3.16. Працівникам, зазначеним в пункті 2.8 Положення премія за місяць 

роботи, в якому є професійні, державні свята та ювілейні дати, виплачується у 

більш високих розмірах на підставі розпорядження міського голови або 

посадової особи, яка виконує його повноваження, при забезпеченні 

кошторисними призначеннями. 

 

4. Надання матеріальної допомоги 
 

4.1. Матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до ст. 21 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) та наказу 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

від 23.03.2021 року № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих 

обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 

виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» працівникам 

виконавчого апарату та керівникам виконавчих органів надається і 

виплачується за їх заявою та розпорядженням міського голови або посадовою 

особою, яка виконує його обов’язки в розмірі середньомісячної заробітної 

плати при наданні щорічних відпусток в межах фонду оплати праці. 

4.1.2. Матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів»(із змінами) та ст. 21 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» працівникам 

виконавчих органів надається і виплачується за їх заявою та наказом керівника 

відповідного виконавчого органу або посадовою особою, яка виконує його 

обов’язки в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних 

відпусток в межах фонду оплати праці. 

4.2. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань 

працівникам виконавчого апарату та керівникам виконавчих органів надається 

за їх заявою та розпорядженням міського голови або посадовою особою, яка 

виконує його обов’язки в розмірі, середньомісячної заробітної плати, в межах 

фонду заробітної плати. 

4.2.1. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань 

працівникам виконавчих органів надається за їх заявою наказом керівника 

відповідного виконавчого органу або посадовою особою, яка виконує його 

обов’язки в розмірі, середньомісячної заробітної плати, в межах фонду 

заробітної плати. 

4.3. Матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для 

вирішення соціально-побутових питань виплачується міському голові на 

загальних підставах в розмірі середньомісячної заробітної плати, в межах 

фонду заробітної плати. 

4.4. Питання щодо надання матеріальної допомоги службовцям та 



технічним службовцям виконавчого апарату та виконавчих органів міської 

ради, які зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування, 

вирішується міським головою або посадовою особою, яка виконує його 

обов’язки, або керівником відповідного виконавчого органу і виплачується в 

розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати. 

4.4.1. Виплати передбачені пунктом 4.4. Положення здійснюються за 

заявою працівника та на підставі розпорядження міського голови або посадової 

особи, яка виконує його обов’язки, або наказу керівника відповідного 

виконавчого органу. 

 

 

Секретар міської ради                                                                             А.ПЛЮЩ 
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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення визначає умови та порядок надання разової адресної 

матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, внутрішньо 

переміщеним особам, які проживають або перебувають на Корюківської 

міської територіальної громади та допомоги передбаченої Порядком надання 

одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) та членам сімей загиблих. 

1.2. Разова адресна матеріальна допомога (далі - допомога) може 

надаватись громадянам України, внутрішньо переміщеним особам, які 

постійно проживають (зареєстровані) або перебувають на території населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади, як у грошовій так і в 

натуральній формі. 

Статус внутрішньо переміщених осіб повинен підтверджуватись 

відповідною довідкою або іншим документом, виданим відповідним 

державним органом. 

Місце та час проживання та перебування на території населених пунктів 

міської ради підтверджується відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.3. Видатки для надання допомоги визначаються щорічно міською 

радою при прийнятті міського бюджету. 

1.4. Матеріальна допомога надається громадянам з урахуванням 

отриманих ними доходів (для одиноких громадян) або доходів сім’ї, які в 

розрахунку на кожного члена сім’ї не повинні перевищувати 1,2 розміру 

мінімальної заробітної плати, матеріального становища та потреби в допомозі, 

а також з урахуванням можливостей міського бюджету. 

1.5. Матеріальна допомога надається громадянам один раз на рік. 

1.6. Матеріальна допомога надається: 

1.6.1. Малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, 

особам з інвалідністю), батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-

сиротам, опікунам над недієздатними особами, іншим категоріям населення, 

які постраждали від стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, 

пожежі тощо), потребують вирішення соціально-побутових проблем, 

пов’язаних із водопостачанням тощо та/або тимчасово потрапили в складне 

матеріальне становище (тяжке тривале захворювання, хірургічна операція, 

каліцтво тощо) і які вони не можуть подолати без сторонньої підтримки. 

1.6.2. Внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України і 

постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє 

місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. 

1.6.3. Постраждалому під час участі в антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі 

встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без 

встановлення інвалідності, інших пошкоджень, одержаних під час участі в 



антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), тривалої хвороби, 

пов’язаної з участю в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), 

тощо). 

1.6.4. Одному із членів сім'ї загиблого/померлого під час участі в 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), місце 

проживання/перебування яких зареєстровано на території Корюківської 

міської територіальної громади. 

1.6.5. Одному із членів сім’ї загиблого/померлого учасника 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (перевага надається 

члену сім’ї на утриманні якого перебувають діти (утриманці) загиблого) до 

Дня захисників та захисниць України (14 жовтня). 

1.7. До членів сім'ї загиблих/померлих учасників антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил) належать особи визначені статтею 10 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

 

2. Порядок надання разової допомоги 

 

2.1. Матеріальна допомога надається на підставі письмового звернення 

особи, що її потребує, у виключних випадках - звернення одного з членів її 

сім'ї або уповноваженої особи, яка подається до виконавчого апарату міської 

ради (ЦНАПу). 

2.2. До звернення додаються: 

- документ, або його копія при наявності оригіналу, що підтверджує 

обставини, з якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги 

(довідка лікувальної установи, МСЕК, довідка відповідних органів про те, що 

громадяни потерпіли від стихійного лиха, пожежі, тощо)*; 

- документи, що підтверджують право власності заявника на майно, 

пошкоджене в результаті стихійного лиха (правовстановлюючі документи, 

технічний паспорт), при умові, що зазначене майно розташоване на території 

міської ради**, 

- довідка про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, що 

передують настанню нещасного випадку або стихійного лиха (крім 

внутрішньо переміщених осіб); 

- копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків, 1-ї, 2-ї сторінок паспорта та сторінка, на якій є відмітка про 

останнє місце реєстрації або ID-картки та довідки про реєстрацію місця 

проживання; 

- для внутрішньо переміщених осіб: 

- копію документа, завіреного міською радою, що посвідчує факт 

внутрішнього переміщення та копію відповідних сторінок паспорта чи іншого 

документа про реєстрацію місця проживання чи перебування на території 

Корюківської міської територіальної громади; 

- номер рахунку в одній із банківських установ, на який буде 

перерахована матеріальна допомога, 

*До розгляду приймаються документи, що підтверджують обставини, з 



якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги, видані 

компетентними органами протягом шести місяців, що передують зверненню. 

**В разі звернення за допомогою громадян, що потерпіли від стихійного 

лиха (повені, пожежі, буревію тощо), до заяви додається акт обстеження 

майна, пошкодженого стихійним лихом, складений спеціальною комісією або 

депутатом міської ради. 

*** Для отримання допомоги особам відповідності до п.1.6.3., 1.6.4., 

1.6.5. до заяви необхідно надати документи передбачені Порядком надання 

одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) та членам сімей загиблих. 

2.3. Допомога надається за рішенням виконавчого комітету міської 

ради у розмірі від 500 грн. до 1500 грн. 

Для осіб передбачених пунктом 1.6.3. Положення допомога надається 

одноразово у розмірі 2000 грн. 

Для осіб передбачених пунктом 1.6.4. Положення допомога надається 

одноразово у розмірі 5000 грн. 

Для осіб передбачених пунктом 1.6.5. Положення допомога надається  

одноразово, щороку у розмірі 5000 грн.  

2.4. У виключних випадках на підставі звернення депутата міської ради, 

до якого звернулися з проханням про надання матеріальної допомоги, 

виконкомом може надаватися допомога у розмірі, що не перевищує 10000 грн. 

 Кожен депутат міської ради упродовж бюджетного року може 

скористатися правом подання такого звернення у межах визначеної суми без 

врахування рівня доходів громадян. 

У даному випадку громадяни не звільняються від вимоги щодо подання 

документів, зазначених у п. 2.2 даного Положення. 

2.5. Працівники виконавчого апарату (ЦНАПу) здійснюють перевірку та 

комплектацію необхідних для оформлення та виплати допомоги документів 

відповідно до п. 2.2. даного Положення. 

2.6. Ці документи направляються для попереднього розгляду 

начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному 

бухгалтеру та керуючому справами (секретарю) виконкому міської ради, який 

готує проєкт рішення та виносить його на розгляд виконавчого комітету 

міської ради. 

2.7. Після прийняття виконкомом рішення, його оформлення та 

підписання міським головою, рішення передається до відділу бухгалтерського 

обліку та звітності міської ради для оформлення фінансових документів та 

перерахування коштів на рахунок заявника. 

 

3. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено: 

 

3.1. Якщо заявником не наданий повний перелік документів, 

передбачених п. 2.2 Положення. 

3.2. Якщо працездатні члени сім’ї не працюють, не служать, не 

навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах та 



закладах професійної (професійно-технічної) освіти (крім осіб, які в 

установленому порядку визнані безробітними, осіб, які доглядають за дітьми 

до трьох років або за дітьми віком до 10 років, які потребують догляду за 

висновком лікаря у певний термін, осіб, які доглядають за інвалідами І групи, 

дітьми – інвалідами, а також за особами, які досягли 80 річного віку). 

3.3. Якщо з’ясовано, що заявник чи члени його сім’ї мають додаткові 

джерела для існування, які не були зазначені заявником. 

3.4. Якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є не одна 

квартира (будинок). 

3.5. Якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи 

приховано відомості про матеріальний стан сім’ї, які вплинули або можуть 

вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги. 

3.6. При відмові від проведення обстеження та надання необхідних 

довідок. 

У разі відмови в наданні допомоги заявнику направляється повідомлення 

з зазначенням підстав відмови. 

 
 

Секретар міської ради  А.ПЛЮЩ 
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м. Корюківка 

2021 рік 



1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про шкільний громадський бюджет на території 

Корюківської міської  ради (надалі – Положення) визначає основні вимоги до 

організації та впровадження шкільного громадського бюджету на території 

міської ради. 

1.2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в 

такому значенні:  

1.2.1. Шкільний громадський бюджет (далі – бюджет участі) – це процес 

взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, спрямований на 

залучення здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) 

до участі в бюджетному процесі шляхом подання ними проєктів та проведення 

відкритого громадського голосування за такі проєкти з подальшим 

фінансуванням для їхньої реалізації;  

1.2.2. Робоча група з реалізації програми «Шкільний громадський 

бюджет» (далі – робоча група) – створена розпорядженням міського голови, як 

постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який складається з 

представників учнівського самоврядування шкіл, Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради та молодіжного центру «Куб» та 

педагога-координатора з кожної школи. 

Основні завдання робочої групи – координація перебігу бюджету участі, 

вирішення спірних питань, здійснення аналізу щодо можливості реалізації 

запропонованих проєктів відповідно до умов бюджету участі, відбір ідей учнів 

та визначення переліку проєктів для голосування, затвердження проєктів - 

переможців за результатами голосування та здійснення контролю за їх 

реалізацією; 

1.2.3. Координатор – представник школи, до повноважень якого входить 

консультування та допомога учням на усіх етапах бюджету участі, зберігання 

бланків проєктів та бланків для голосування, збір поданих учнями проєктів, 

передача їх до робочої групи, участь у підрахунку голосів; 

1.2.4. Конкурс – процедура визначення здобувачами освіти закладів 

загальної середньої освіти Корюківської міської територіальної громади 

проєктів - переможців шляхом відкритого голосування у порядку, 

встановленому цим Положенням, серед загальної кількості представлених для 

голосування проєктів;  

1.2.5. Автор проєкту – учень ЗЗСО Корюківської міської ради, який 

закінчив повних 4 класи та створив ідею щодо покращення просторового 

середовища ЗЗСО Корюківської міської ради або дозвілля учнів, оформив її у 

вигляді проєкту у спосіб, передбачений цим Положенням;  

1.2.6. Проєкт – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея чи 

ініціатива, що подана автором відповідно до форми подання проєкту та 

відповідає вимогам, визначеним цим Положенням; 

1.2.7. Підготовка і подання проєктів учнями – етап бюджету участі, під 

час якого автором розробляється ідея у вигляді бланку проєкту та подається у 

встановлений термін; 



1.2.8. Аналіз проєктів – етап бюджету участі, під час якого відбувається 

перевірка поданих авторами проєктів на предмет відповідності вимогам цього 

Положення, місцевим нормативно-правовим актам та чинному Законодавству 

України. Аналіз проєктів здійснюється робочою групою; 

1.2.9. Бланк аналізу проєкту – документ встановленої форми для 

проведення аналізу поданих авторами проєктів; 

1.2.10. Голосування – етап бюджету участі, під час якого учнями 

визначаються проєкти - переможці серед представлених для голосування 

проєктів у встановлений термін. Голосування може проводитись в письмовому 

та/або в електронному вигляді; 

1.2.11. Учасник голосування – учень ЗЗСО Корюківської міської ради, 

який закінчив повних 4 класів, та проголосував за проєкт у спосіб, визначений 

цим положенням; 

1.2.12. Бланк для голосування - документ встановленої форми для 

проведення голосування за проєкти учнів; 

1.2.13. Проєкти - переможці – проєкти, які за результатами конкурсу 

набрали найбільшу кількість балів шляхом їх підрахунку; 

1.2.14. Пункт супроводу шкільного бюджету участі (далі – пункт 

супроводу) – спеціально визначене місце, у якому відповідальні особи, члени 

робочої групи виконують функції прийому здобувачів освіти з питань 

шкільного бюджету участі (інформаційно-консультативна підтримка, прийом 

проєктів, голосування тощо). 

1.3. Фінансування бюджету участі проводиться за рахунок коштів 

міського бюджету та інших джерел. 

1.4. Інформація про бюджету участі оприлюднюється на офіційному веб-

сайті Корюківської  міської ради та (або) засобах масової інформації, в тому 

числі і друкованих.  

1.5. Метою бюджету участі є залучення здобувачів освіти ЗЗСО до участі 

в бюджетному процесі шляхом подання ними проєктів та проведення 

відкритого голосування за них.  

1.6. Завдання бюджету участі: 

А) підтримка реалізації концепції Нової української школи;  

Б) підвищення рівня довіри молоді до процесів прийняття рішень 

органами місцевої влади; їх залучення до процесів врядування;  

В) підвищення рівня інформованості та обізнаності молоді у сфері 

бюджетування та молодіжної партиципації.  

 

2. Інформаційно-промоційна кампанія 

 

2.1. У процесі впровадження шкільного громадського бюджету протягом 

строку дії міської цільової програми «Шкільний громадський бюджет в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки» проводиться 

інформаційно-промоційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:  

2.1.1. Інформаційно-промоційну кампанію проводять: Відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та Корюківський міський 



молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради:  

А) ознайомлення здобувачів освіти загальноосвітніх закладів з основними 

положеннями та принципами, хронологією, етапами і датами проведення 

заходів шкільного громадського бюджету з урахуванням останніх змін, а також 

заохочення їх до подачі проєктів;  

Б) представлення отриманих проєктів та заохочення до участі в 

голосуванні;  

В) розповсюдження інформації щодо перебігу та результатів реалізації 

проєктів - переможців шкільного громадського бюджету.  

 

3. Порядок підготовки проєктів 

 

3.1. Проєкт на шкільний громадський бюджет розробляється автором 

відповідно до форми подання проєкту в письмовому та/або в електронному 

вигляді (додаток 1).  

3.2. Назва проєкту викладається лаконічно, в межах одного речення. 

Назва проєкту не може суперечити його основній меті.  

3.3. План заходів з виконання проєкту відображає логіку та етапи 

виконання проєкту, у тому числі виготовлення проєктно - кошторисної 

документації та закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг тощо).  

3.4. Розрахунки, креслення, фотографії, що розкривають сутність, цілі 

проєкту та можливість його практичної реалізації, можуть додаватися автором 

до проєкту, що передбачено формою подання проєкту.  

3.5. При підготовці проєкту автор забезпечує його відповідність таким 

вимогам:  

А) бюджет проєкту, розрахований автором, включає всі витрати та 

погоджений структурним підрозділом з питань фінансів;  

Б) питання реалізації проєкту знаходиться в межах повноважень органів 

місцевого самоврядування - Корюківської  міської ради;  

В) реалізація проєкту спрямована на покращення умов навчально-

виховного процесу;  

Г) реалізація проєкту здійснюється в межах одного календарного року;  

Ґ) усі обов’язкові поля форми подання проєкту заповнені.  

3.6. У рамках шкільного громадського бюджету не можуть прийматись 

проєкти, які:  

А) розраховані тільки на розробку проєктної документації;  

Б) носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в 

майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);  

В) передбачають витрати на утримання та обслуговування в подальшому, 

що перевищують вартість реалізації проєкту;  

Г) передбачають заходи з енергозбереження (заміна вікон, дверей тощо);  

Ґ) не відповідають будь-якій з вимог, зазначених у пункті 3.5.  

 

 

 



4. Порядок подання проєктів 

 

4.1. Проєкти для участі в конкурсі може подати здобувач освіти ЗЗСО 

Корюківської міської ради, який закінчив повних 4 класи. 

4.2. Проєкт з додатками має бути поданий в паперовому та/або 

електронному вигляді особисто автором до Координатора ЗЗСО. 

По завершенню етапу «Підготовка і подання проєктів учнями» 

Координатор ЗЗСО передає Раді бланки проєктів згідно з реєстром (додаток 2). 

4.3. Подаючи проєкт на реалізацію в рамках бюджету участі, його автор 

засвідчує свою згоду на вільне використання Корюківською міською радою 

цього проєкту, ідеї, у тому числі після реалізації програми.  

4.4. Автор проєкту може подавати не більше ніж 1 проєкт, реалізація 

якого відбуватиметься за рахунок коштів шкільного громадського бюджету на 

території Корюківської міської ради.  

4.5. Проєкти приймаються з першого робочого дня жовтня місяця року 

протягом 14 календарних днів.  

4.6. Із заповненими бланками проєктів, реалізація яких відбуватиметься за 

рахунок коштів бюджету участі можна ознайомитись у розділі «Шкільний 

громадський бюджет»  на офіційному сайті Корюківської  міської ради. 

4.7. Автор проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з 

розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до 

початку голосування.  

4.8. Об’єднання проєктів можливе лише за взаємною згодою авторів 

проєктів.  

4.9. Внесення змін щодо суті проєкту можливе лише за згодою авторів 

проєкту.  

4.10. Автор проєкту або уповноважена ним особа повинен представити 

проєкт в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний 

аналіз представлених проєктів. Внесення можливих поправок до проєктів 

можливе протягом 7 календарних днів від дня публічного обговорення.  

 

5. Порядок розгляду та перевірки проєктів 

 

5.1. Робоча група веде реєстр отриманих проєктів, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі. 

5.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку проєкту 

робоча група:  

5.2.1. У разі, якщо проєкт є неповним або заповнений з помилками, 

уповноважений робочий орган по телефону або електронною поштою 

повідомляє про це автора/авторів проєкту з проханням надати необхідну 

інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня 

отримання відповідної інформації. У іншому випадку проєкт буде відхилений.  

5.2.2. У разі, якщо проєкт не міститиме важливої інформації, необхідної 

для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою звертаються 



до автора/авторів проєкту з проханням надати необхідну інформацію протягом 

7 календарних днів;  

5.2.3. Протягом 7 календарних днів з дня отримання проєктів, здійснюють 

їх аналіз;  

Результати аналізу проєктів Радою заносяться до бланку аналізу проєкту 

(додаток 3);  

5.2.4. Виступають ініціаторами зустрічей з авторами проєктів у разі, коли 

більше ніж один проєкт стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом          

7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проєктів останні не 

дійдуть згоди і не опрацюють спільного проєкту, проєкти розглядатимуться в 

своєму початковому варіанті; 

5.2.5. в певних ситуаціях можуть продовжити термін аналізу проєктів, 

реалізація який відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі до                       

14 календарних днів.  

5.3. Заповнені бланки аналізу з висновками щодо проєктів робоча група 

розміщує у розділі «Шкільний громадський бюджет» на офіційному сайті 

Корюківської  міської ради. 

5.4. За результатами розгляду проєктів робоча група формує переліки 

позитивно і негативно оцінених проєктів.  

5.5. Переліки з проєктами, реалізація яких відбуватиметься за рахунок 

коштів бюджету участі і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з 

поданням причини відмови), розміщуються у розділі «Шкільний громадський 

бюджет» на офіційному сайті Корюківської міської ради не пізніше як за                    

2 календарні дні до дня початку голосування. 

5.6. Проєкти, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики 

до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, 

розгляду і розміщенню не підлягають. 

 

6. Голосування за проєкти 

 

6.1. Голосування за проєкти триває протягом 15 робочих днів з дня 

початку голосування: з 01 листопада року, з 8.00 до 17.00 години у часи роботи 

визначених пунктів голосування - навчальних закладів. 

6.2. Голосування за проєкти учнів здійснюється в паперовому та/або в 

електронному вигляді  

6.2.1. Голосування в паперовому вигляді здійснюється на бланку для 

голосування (додаток 4). 

6.2.2. Голосування в електронному вигляді здійснюється за допомогою 

безкоштовних, автоматизованих он-лайн майданчиків (платформ, тощо). 

6.3. При видачі учню бланку для голосування Координатор прописує його 

порядковий номер та зазначає його у реєстрі учнів ЗЗСО (додаток 5). 

6.4. Перелік пунктів голосування з датою дня голосування має бути 

оприлюднений не пізніше як за 7 календарних днів до дня початку голосування.  

6.5. Голосування в паперовому вигляді відбувається шляхом:   



А) передачі працівниками робочої групи бланку голосування з переліком 

запропонованих проєктів для голосування у пунктах голосування, визначених 

на території Корюківської  міської ради;  

Б) передачі здобувачами освіти заповненого бланку для голосування 

безпосередньо працівникам робочої групи – або опусканням заповненого 

бланку в скриньку для голосування.  

6.6. На бланках для голосування учасник голосування може вибрати з-

поміж виставлених на голосування проєктів - 1 (один) проєкт, який попередньо 

отримав позитивну оцінку, реалізація якого відбуватиметься за рахунок кошів 

бюджету участі. 

6.7. Учасник голосування, може проголосувати не більше, ніж за один 

проєкт школи в якій навчається.  

 

7. Встановлення результатів та визначення переможців 

 

7.1. Після завершення кінцевого терміну голосування проводиться 

процедура встановлення результатів та визначення проєктів - переможців. 

7.1.1. Встановлення результатів та визначення проєктів - переможців за 

результатами голосування по кожному навчальному закладу проводиться 

робочою групою шляхом підрахунку голосів за поданий проєкт. Під час 

підрахунку голосів, в якості спостерігачів, за поданням керівництва 

навчального накладу, долучаються здобувачі освіти відповідних навчальних 

закладів (крім учасників конкурсу).  

7.1.2. Результати голосування за проєкти заносяться у реєстр голосів              

(додаток 6) та фіксуються у протоколі з подальшим оприлюдненням на 

офіційному веб-сайті міської ради.   

7.2. Перелік за рейтингом всіх проєктів, за які відбувалось голосування, 

та перелік проєктів - переможців розміщуються на офіційному веб-сайті 

Корюківської міської ради не пізніше 7 календарних днів з моменту 

встановлення результатів голосування.  

7.3. Якщо за результатами голосування два або більше проєктів, які 

відповідно до рейтингу є потенційними переможцями, отримали однакову 

кількість голосів, але фінансових ресурсів не вистачає на реалізацію всіх цих 

проєктів, то проводиться другий етап голосування між цими проєктами, але не 

пізніше, ніж протягом одного тижня після першого етапу голосування 

 

8. Прикінцеві положення 

 

8.1. Консультації стосовно бюджету участі мають циклічний характер, 

тобто, повторюються кожний наступний рік.  

8.2. Процес реалізації бюджету участі підлягає моніторингу та щорічному 

оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження 

змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджетування.  

8.3. Рекомендації стосовно змін в процедурі бюджету участі на кожний 

наступний рік розробляє робоча група. Персональний та кількісний склад 



робочої групи може бути змінений розпорядженням міського голови.  

8.4. Реалізація проєктів покладається на розпорядника коштів міської 

цільової програми «Шкільний громадський бюджет в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2021-2024 роки».  

8.5. Проєкти - переможці підлягають фінансуванню за рахунок коштів 

міського бюджету. 

8.6. Робоча група за результатами реалізації проєктів - переможців 

оприлюднює підсумковий звіт про реалізацію проєктів - переможців на 

офіційному веб-сайті Корюківської  міської ради.  

8.7. Автори проєктів - переможців можуть здійснювати контроль за 

реалізацією проєктів. Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня або 

одержувачі) коштів забезпечують взаємодію та координацію в межах 

бюджетного законодавства з авторами проєктів - переможців у процесі їх 

реалізації.  

8.8. Автор проєкту (за його бажанням) в межах діючого законодавства 

може бути залучений до реалізації проєкту (авторський, технічний нагляд, 

здійснення закупівель тощо).  

 

 

Секретар міської ради            А.ПЛЮЩ 

  



Додаток 1 

до Положення про шкільний 

громадський бюджет в Корюківській 

міській територіальній громаді  
 

 

БЛАНК ПРОЄКТУ № __ 

шкільного громадського бюджету  

в Корюківській міській територіальній громаді 

________________________________________ 
назва закладу загальної середньої освіти 

Автор проєкту (ім’я, прізвище, клас):  

__________________________________________________________________ 

1. НАЗВА ПРОЄКТУ. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. ЩО ХОЧЕТЕ ЗРОБИТИ? Опишіть детально. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. ЧОМУ ВИ ХОЧЕТЕ ЦЕ ЗРОБИТИ?  

Що зміниться у закладі загальної середньої освіти після вашого проєкту?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. СКІЛЬКИ ЧАСУ ПОТРІБНО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. ДЕ ВИ ХОЧЕТЕ РЕАЛІЗУВАТИ ВАШ ПРОЄКТ?  

Опишіть докладно місце. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



Продовження додатка 
 

6. СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ ВАШ ПРОЄКТ (КОШТОРИС)?  
Надайте загальну суму, а також приблизну вартість різних витрат. 
 

Перелік витрат 
Кількість  

одиниць  
Вартість, грн. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Загальна сума, грн.  

7. ЛИСТ ОСІБ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЄКТ 

№ Прізвище та ім’я учня Клас Підпис 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

 

________       _________________________ 

     дата             прізвище та ім’я автора 

 
________       _______/__________________/ 

     дата    підпис /    ПІБ одного з батьків / 

     автора або опікуна 



Додаток 2 

до Положення про шкільний 

громадський бюджет в Корюківській 

міській територіальній громаді  
 

 

РЕЄСТР 

поданих проєктів шкільного громадського бюджету  

в Корюківській міській територіальній громаді 

________________________________________ 
назва закладу загальної середньої освіти 

 

№ 

проєкту 
Назва проєкту 

Прізвище та ім’я 

автора проєкту 

Підпис автора 

проєкту 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Координатор   ___________  _______/__________________/ 

           підпис        дата      ПІБ 



Додаток 3 

до Положення про шкільний 

громадський бюджет в Корюківській 

міській територіальній громаді  

БЛАНК АНАЛІЗУ ПРОЄКТУ 

шкільного громадського бюджету  

в Корюківській міській територіальній громаді 
 

Назва назва закладу загальної середньої освіти: 

____________________________________________________________________ 

Номер та назва проєкту: 

№___    _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Прізвище та ім’я автора проєкту:  

____________________________________________________________________ 

1. Бланк проєкту заповнено автором згідно з вимогами Програми»: 

- так; 

- ні. 

2. У разі невідповідності проєкту вимогам Програми було здійснено 

звернення до автора і автор у визначений термін: 

- надав додаткову інформацію (проєкт доопрацьований); 

- не надав додаткову інформацію (проєкт відхилений). 

3. Реалізація проєкту входить до повноважень цього закладу загальної 

середньої освіти:  

- так; 

- ні (чому?). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.  Реалізація проєкту може відбутися протягом цього бюджетного року:  

- так; 

- ні (чому?). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Кошторис проєкту: 

- без зауважень; 

- із зауваженнями (необхідно змінити, додати, уточнити або видалити 

перелік витрат).  

 

 



Продовження додатка 

 

Обґрунтування: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оновлений кошторис проєкту: 

Перелік витрат 
Кількість  

одиниць  
Вартість, грн. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Загальна сума, грн.  

6. Висновок щодо можливості виконання проєкту: 

- позитивний; 

- негативний (чому?). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Висновок Ради щодо допущення проєкту до голосування: 

- допустити; 

- відхилити (чому?). 

 

Обґрунтування: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

__________   _________  

 _________________________________ 
        (дата)      (підпис)    (голова / заступник голови Ради)  



Додаток 4 

до Положення про шкільний 

громадський бюджет в Корюківській 

міській територіальній громаді  
 

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №___ 

шкільного громадського бюджету  

в Корюківській міській територіальній громаді 

________________________________________ 
назва закладу загальної середньої освіти 

 

Ваше прізвище та ім’я: 
__________________________________________________________________ 

Ваш клас: 
__________________________________________________________________ 

Номер та назва проєкту за який Ви голосуєте: 

№___    ___________________________________________________ 



Додаток 5 

до Положення про шкільний 

громадський бюджет в Корюківській 

міській територіальній громаді  
 

РЕЄСТР УЧНІВ  

шкільного громадського бюджету  

в Корюківській міській територіальній громаді 

________________________________________ 
назва закладу загальної середньої освіти 

№ Прізвище та ім’я учня Клас учня 
№ бланку для 

голосування 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Координатор   ___________  _______/__________________/ 

           підпис        дата      ПІБ 



Додаток 6 

до Положення про шкільний 

громадський бюджет в Корюківській 

міській територіальній громаді  
 

РЕЄСТР ГОЛОСІВ 

шкільного громадського бюджету  

в Корюківській міській територіальній громаді 

________________________________________ 
назва закладу загальної середньої освіти 

№ 

проєкту 
Назва проєкту 

Прізвище та ім’я 

автора проєкту 

Кількість 

голосів 

Загальна 

сума 

проєкту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Директор/ 

заступник директора    ___________ ________________ 

              підпис          ПІБ 
 

Координатор      ___________ ________________ 

               підпис          ПІБ 

 
Голова Ради / член Ради   ___________ ________________ 

               підпис          ПІБ 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

від 15 грудня 2020 року  
(зі змінами, рішення сьомої сесії 

Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 08.07.2021 р. № 60-7/VIII) 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам 

сімей загиблих 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка  

2021 рік 

  



1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам сімей 

загиблих (далі — Порядок) визначає механізм надання одноразової 

матеріальної допомоги: 

1.1  постраждалим під час участі в антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі 

встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без 

встановлення інвалідності, інших пошкоджень, одержаних під час участі в 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), тривалої хвороби, 

пов’язаної з участю в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), 

тощо);  

1.2  одному із членів сім’ї загиблого/померлого під час участі в 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (перевага надається 

члену сім’ї на утриманні якого перебувають діти (утриманці) загиблого) та 

місце проживання/перебування яких зареєстровано на території Корюківської 

міської територіальної громади;  

1.3  одному із членів сім’ї загиблого/померлого учасника 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), місце 

проживання/перебування яких було зареєстровано на території Корюківської 

міської територіальної громади, до Дня захисників та захисниць України (14 

жовтня) щорічно. 

2. До членів сім’ї загиблих/померлих учасників антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил) належать особи визначені статтею 10 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

3. Одноразова матеріальна допомога надається за рішенням 

виконавчого комітету або сесії міської ради в порядку та розмірах визначених 

цим Порядком та Положенням про порядок та умови надання громадянам 

адресної матеріальної допомоги, в межах сум видатків передбачених в 

міському бюджеті на ці заходи у відповідному бюджетному році. 

4. Для отримання одноразової матеріальної допомоги постраждалий 

учасник антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) або один із 

членів із його сім’ї, один із членів сім’ї загиблого/померлого, подає заяву до 

виконавчого апарату міської ради або ЦНАПу. 

5. До заяви додаються такі документи: 

5.1 копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків, 1-ї, 2-ї сторінок паспорта та сторінка, на якій є відмітка про 

останнє місце реєстрації або ID-картки та довідки про реєстрацію місця 

проживання; 

5.2 документ, виданий та скріплений печаткою уповноваженого 

органу(органів), які підтверджують факт поранення, контузії чи каліцтва 

заявника під час участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) 

(у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності 

без встановлення інвалідності, інших пошкоджень під час участі в 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), тривалої хвороби, 

пов’язаної з участю в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), 



тощо); 

5.3 копія посвідчення члена сім’ї загиблого; 

5.4 інформація про рахунок у банківській установі у разі виплати 

одноразової матеріальної допомоги через банківську установу. 

6. Розгляд заяв постраждалих учасників антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) та членів сімей загиблих про надання одноразової 

допомоги здійснює виконавчий апарат Корюківської міської ради. 

7. Виконавчий апарат готує відповідний проєкт рішення щодо надання 

одноразової допомоги та виносить його на розгляд виконавчого комітету 

міської ради. 

8. Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги 

є рішення виконавчого комітету надання одноразової матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам та одному із членів сімей загиблих/померлих.  

9. Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно 

до цього Порядку не є підставою для відмови в отриманні матеріальної 

допомоги з інших джерел. 

10. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога, 

покладається на одного із спеціалістів виконавчого апарату міської ради згідно 

розпорядження міського голови. 

11.  Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться відділом 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Корюківської міської 

ради за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті. 

12. Допомога, що належала її одержувачу і залишилася не отриманою у 

зв’язку з його смертю виплачуватиметься за заявою одного з членів сім’ї 

(відповідно до п.1.2 Порядку), за умови подання ним відповідної заяви 

упродовж шести місяців з дня смерті. 

 

 

Секретар міської ради           А.ПЛЮЩ 


