
                                                                                                                   
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
(тринадцята  сесія шостого  скликання) 

 
25 жовтня  2012 року  
м. Корюківка 
 
Про вилучення земельної ділянки  
з постійного користування     

 
    Розглянувши заяву комунального підприємства «Корюківкаводоканал», 
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, архітектури, будівництва,  керуючись ст. 12 Земельного Кодексу 
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
    1. Вилучити з постійного користування комунального підприємства   
«Корюківкаводоканал» земельну ділянку площею 0,2719  га , по вул. І.Франка, 
м. Корюківка, на якій була розташована свердловина № 4.   

      2. Зобов'язати  комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» внести зміну 
в Державний акт на право постійного користування зе6мельною ділянкою 
площею 0,9228 га по вул. Франка, в зв’язку з вилученням частини земельної 
ділянки 
    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 

 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про вилучення та надання  
земельних ділянок в оренду 
 
 
     Розглянувши заяви громадян та додані матеріали,  заслухавши 
висновки постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , 
архітектури, будівництва,  керуючись ст.ст.12, 123, 142 Земельного Кодексу 
України , Законом України "Про оренду землі", ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують  право оренди на земельну ділянку Гончаренку 
Анатолію Павловичу для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. 
Карла Маркса ,64, м. Корюківка.  
1.1. Надати Гончаренку Анатолію Павловичу ідентифікаційний номер –
1645605777,  зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Маркса К.,64, в  
оренду земельну ділянку площею 0,1000 га для  будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1136 по вул. Карла Маркса,64,        
м. Корюківка терміном на один рік. Встановити орендну плату у 3 
(трикратному) розмірі ставки земельного податку. Оформити договір оренди у 
встановленому законом порядку. 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують  право оренди на земельну ділянку Сухомлин 
Ларисі Василівні для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. 
Горького,39, м. Корюківка.  
2.1. Надати Сухомлин Ларисі Василівні ідентифікаційний номер – 2303610284 ,  
зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Сагайдачного гетьмана, 2, кв. 1 в  
оренду земельну ділянку площею 0,1000 га для  будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1160 по вул. Горького,39, м. Корюківка 
терміном на три роки. Встановити орендну плату у 3 (трикратному) розмірі 
ставки земельного податку. Оформити договір оренди у встановленому законом 
порядку. 
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують  право оренди на земельну ділянку для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га Федоренко Вірі Іванівні га по 
вул. Комсомольська,14, м. Корюківка.  
3.1. Надати Федоренко Вірі Іванівні ідентифікаційний номер – 1809616246 ,  
зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Комсомольська,14, в  оренду 
земельну ділянку площею 0,1000 га для  будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1187 по вул. Комсомольська,14,        
м. Корюківка терміном на двадцять років.  Встановити орендну плату у 3 
(трикратному) розмірі ставки земельного податку. Оформити договір оренди у 
встановленому законом порядку. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують  право оренди на земельну ділянку загальною 
площею 0,0978 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Максименку 
Володимиру Олексійовичу по ІІ пров. Л.Українки, 15 м. Корюківка.  
4.1. Надати Максименку Володимиру Олексійовичу ідентифікаційний номер – 
2531408130, зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Першотравнева,12, 
в  оренду земельну ділянку площею 0,0978 га для  будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), кадастровий номер 7422410100:01:002:1192 по ІІ пров. Л.Українки,15,  
м. Корюківка терміном на сорок дев'ять років. Встановити орендну плату у 3 
(трикратному) розмірі ставки земельного податку. Оформити договір оренди у 
встановленому законом порядку. 
5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га Ющенко Тамарі 
Йосипівні по ІІІ пров. Л.Українки,2 м. Корюківка.  
5.1. Надати Ющенко Тамарі Йосипівні ідентифікаційний номер – 1889710948,  
зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, ІІІ пров. Л.Українки,2, в  оренду 
земельну ділянку площею 0,1000 га для  будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1197 по ІІІ пров. Л.Українки,2,  м. 



Корюківка терміном на сорок дев'ять  років. Встановити орендну плату у 3 
(трикратному) розмірі ставки земельного податку. Оформити договір оренди у 
встановленому законом порядку. 
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують  право оренди земельної ділянки Бондар Тамари 
Георгіївни для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0634 га по вул. Кірова,5, м. 
Корюківка.  
6.1. Надати Бондар Тамарі Георгіївні ідентифікаційний номер – 2204611662,  
зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,48,кв.9  в  оренду 
земельну ділянку площею 0,0634 га для  будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1026 по вул. Кірова,5, м. Корюківка 
терміном на сорок дев'ять років. Встановити орендну плату у 3 (трикратному) 
розмірі ставки земельного податку. Оформити договір оренди у встановленому 
законом порядку. 
7.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право оренди на земельну ділянку для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га  Тесельку Анатолію Сергійовичу за 
адресою: м. Корюківка, вул. Суворова,3, в адміністративних межах 
Корюківської міської ради. 
7.1. Надати  Тесельку Анатолію Сергійовичу ідентифікаційний номер  – 
2000907853 Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Суворова,22, в 
оренду земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0915, по вул. Суворова,3, м. Корюківка 
терміном на три роки. Встановити орендну плату у 3 (трикратному) розмірі 
ставки земельного податку. Оформити договір оренди у встановленому законом 
порядку. 
8. Припинити право користування земельними ділянками та перевести  у 
резервний фонд міської ради для подальшого надання у користування іншим 
землекористувачам: 
-  Алексієнко Валентини Олександрівни – площею  0,10 га надану їй для 
будівництва житлового будинку по вул. Дачна,37 . Зареєстрована за адресою:  
м. Корюківка, вул. Сагайдачного,14. 
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про відміну рішень "Про дозвіл на виготовлення  
технічної  документації із землеустрою  по 
безоплатному оформленню та видачі державних  
актів на право власності на земельні ділянки" 
 
    Розглянувши заяви громадян та інші матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись  ст. 12 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону 
України  "Про місцеве самоврядування в Україні",   
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Відмінити   рішення 27 сесії Корюківської міської ради  5 скликання ”Про  
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою по безоплатному 
оформленню та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки“ 
від 11.12.2009 р. в  частині надання дозволу на виготовлення  технічної 
документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для  обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд розміром 0,10  га 
Хоменку Сергію Миколайовичу, по вул. 8 Березня,30, м. Корюківка. 
2. Відмінити   рішення 28 сесії 5 скликання Корюківської міської ради  ”Про  
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою по безоплатному 
оформленню та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки“ 
від 24.02.2010 р. в  частині надання дозволу на виготовлення  технічної 
документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для  обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд  орієнтовним розміром  
0,10 га  Ваську Василю Олександровичу по вул. Пролетарська,10, м. Корюківка.  



3. Відмінити   рішення 26 сесії Корюківської міської ради  5 скликання ”Про  
дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою по 
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на 
земельні ділянки“ від 10.11.2009 р. в  частині надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для  обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд  Доропію Григорію 
Семеновичу, по вул. Кірова,28, м. Корюківка. 
4. Відмінити   рішення 28 сесії 5 скликання Корюківської міської ради  ”Про  
дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою по 
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на 
земельні ділянки“ від 24.02.2010 р. в  частині надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для  обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд  орієнтовним розміром  
0,06 га  Лебеху Миколі Миколайовичу по 2 пров. Перемоги,2 , м. Корюківка.  
5. Відмінити   рішення 26 сесії Корюківської міської ради  5 скликання ”Про  
дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою по 
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на 
земельні ділянки“ від 10.11.2009 р. в  частині надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для  обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого 
селянського господарства  Кульку Володимиру Олексійовичу, по пров. Дудка,4, 
м. Корюківка. 
6. Відмінити   рішення 26 сесії Корюківської міської ради  5 скликання ”Про  
дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою по 
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на 
земельні ділянки“ від 10.11.2009 р. в  частині надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для  обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого 
селянського господарства  Дуреко Раїсі Феодосіївні по вул. Суворова,1, м. 
Корюківка. 
7. Відмінити   рішення 27 сесії Корюківської міської ради  5 скликання ”Про  
дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою по 
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на 
земельні ділянки“ від 11.12.2009 р. в  частині надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для  обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд Кашталап Людмилі 
Миколаївні по вул. Гагаріна,2 , м. Корюківка. 
8. Відмінити   рішення 27 сесії Корюківської міської ради  5 скликання ”Про  
дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою по 
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на 



земельні ділянки“ від 11.12.2009 р. в  частині надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для  обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд Рудому Анатолію 
Тимофійовичу, по вул. Пролетарська,45, м. Корюківка. 
9. Відмінити   рішення 27 сесії Корюківської міської ради  5 скликання ”Про  
дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою по 
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на 
земельні ділянки“ від 11.12.2009 р. в  частині надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для  обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд Іваненко Ганні Іванівні, 
по вул. Нова,8, м. Корюківка. 
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                                             
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(тринадцята  сесія шостого  скликання) 

 
25 жовтня 2012 року   
 
Про внесення змін до рішення  
дев’ятої сесії Корюківської міської  
ради шостого скликання від 20.01.2012 року 
"Про міський  бюджет на 2012 рік" 
 
 Розглянувши висновки фінансового управління Корюківської 
райдержадміністрації та фінансово-господарського відділу Корюківської 
міської ради про перевиконання доходної частини загального та спеціального 
фондів міського бюджету за 9 місяців 2012 року, враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного, 
культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 26 
Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила : 
 
І.    Внести зміни до рішення міської ради від  20 січня  2012 року «Про міський 
бюджет на 2012 рік», а саме : 
 
1.1.Пункти 1, 2,8 рішення викласти новій редакції :  

   «1.Установити загальний обсяг доходів бюджету на 2012 рік в сумі 
9616,9тис.грн. 

  Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі           
  7562,4тис.грн.,спеціального фонду бюджету  2054,5тис.грн.,у тому числі 
  бюджету розвитку 999,2тис.грн.(додаток №1). 
 

« 2.   Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у 
сумі 10936,5тис.грн.,у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у 
сумі 7967,1тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2969,3тис.грн.за 
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  

   (додаток № 2) 
      Установити розмір внутрішнього фінансування  міського бюджету       



   по  загальному фонду у сумі 404,8 тис. грн., по спеціальному фонду  у сумі 
914,8 тис. грн. за рахунок залишків коштів ,що склалися на 01.01.2012 року 
(додаток 6)»  
 
     « 8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
    державних та регіональних галузевих програм на  загальну суму 
4193,6тис.грн(додаток №5).» 
         
1.2.  Додатки 1,2,4,5  рішення міської ради від  20 січня   2012 року  "Про 
міський бюджет на 2012 рік" викласти у новій редакції (додаються )  
       
  Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
 
ІІ. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань  планування соціально –економічного ,культурного 
розвитку міста,бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський  голова                                                           І.В.  Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення  
дев’ятої сесії Корюківської міської ради  
шостого скликання від 20.01.2012 року  
"Про встановлення ставок єдиного  
податку для суб’єктів підприємницької  
діяльності - фізичних осіб" 
 
 Розглянувши звернення Корюківської міжрайонної державної податкової 
інспекції та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування, соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін, керуючись п. 4.4. ст. 4, п. 10.3 ст. 10, п. 12.3 ст. 12 
розділу І, ст. 291 та ст. 293 розділу ХІV Податкового кодексу України, п. 24 
частини І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у 
зв’язку з втратою чинності з 01 січня 2013 року Класифікатора видів 
економічної діяльності ДК 009:2005 відповідно до наказу Державного комітету 
України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 
2010 року № 457,  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 
20.01.2012 року "Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів 
підприємницької діяльності - фізичних осіб" викласти в такій редакції: 
 
"1. Встановити ставку єдиного податку для першої групи платників податків 
єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 
 



2. Встановити ставку єдиного податку для другої групи платників єдиного 
податку у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року". 
 
2. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації. 
 
3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до Статуту  
Корюківської ЖЕК 
 
 Розглянувши клопотання Корюківської житлово-експлуатаційної 
контори, щодо зарахування до статутного капіталу підприємства коштів, які 
були виділені на капітальний ремонт техніки, що працює по благоустрою міста, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-
комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, 
енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за використанням об’єктів 
комунальної власності та приватизацією, керуючись   ст. 26, 60 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Внести зміни до розділу 4 Майно Підприємства, пункту 4.1. Статуту 
"Корюківська житлово-експлуатаційна контора", виклавши його в такій 
редакції: 
"4.1. Статутний капітал підприємства становить − 596446 грн." 
 
2. Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.) здійснити державну реєстрацію змін до 
Статуту підприємства, які зазначені в п. 2 даного рішення. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про  внесення уточнень до рішень  
 Корюківської міської ради  
"Про приватизацію земельних ділянок" 
 
     Розглянувши заяви громадян, заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
1. Внести уточнення  в рішення п’ятої  сесії Корюківської міської ради  
двадцять другого скликання   від 19.01.1996 р. “Про приватизацію земельних 
ділянок” в частині передачі безоплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 
споруд слід читати:   
 -   Войток Раїсі Вікторівні  -  по вул. Островського,1, с. Трудовик, замість вул. 
Островського,1.     
2. Внести уточнення  в рішення шістнадцятої сесії Корюківської міської ради  
двадцять другого скликання   від 22.04.1994 р. “Про приватизацію земельних 
ділянок” в частині передачі безоплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 
споруд слід читати:   
 -   Камишному Віктору Лукичу  - площею  0,0825 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0923, замість 0,10 га. по вул. Шевченка,12, м. Корюківка ( п.  
4 рішення 26 сесії Корюківської міської ради  5 скликання " Про внесення 
уточнень до рішень Корюківської міської ради" від 10.11.2009 р. вважати 
таким, що втратив чинність.) 
3. Внести уточнення  в рішення другої сесії Корюківської міської ради  
двадцять другого скликання   від 20.01.1995 р. “Про приватизацію земельних 
ділянок” в частині передачі безоплатно у власність земельної ділянки для 



будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 
споруд слід читати:   
 -   Мірошниченку Сергію Васильовичу  -  площею  0,0502 га, кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1155, замість 0,06 га. по вул. Карла Маркса,22, м. 
Корюківка 
4. Внести уточнення  в рішення  виконкому Корюківської міської ради № 332 
”Про  приватизацію земельних ділянок“ від 28.12.1999 р., затвердженого 
рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять четвертого 
скликання від 26 грудня 2003 р. ”Про затвердження рішень виконкому“ ”Про  
приватизацію земельних ділянок“ в частині передачі безоплатно у власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування  жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, слід читати:   
- Борисенку Володимиру Федоровичу - площею  0,0795 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1182, замість 0,10 га. по пров. Горького,4, м. Корюківка 
5. Внести уточнення  в рішення  виконкому Корюківської міської ради № 280 
”Про  приватизацію земельних ділянок“ від 28.12.1998 р., затвердженого 
рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять четвертого 
скликання від 26 грудня 2003 р. ”Про затвердження рішень виконкому“ ”Про  
приватизацію земельних ділянок“ в частині передачі безоплатно у власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування  жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, слід читати:   
- Рябцю Олегу Івановичу - площею 0,0696 га,  кадастровий номер    
  7422410100:01:001:0934 замість 0,06 га, по вул. Пролетарська,39, м. 
Корюківка.  
6. Внести уточнення  в рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради  
двадцять другого скликання   від 26.12.1997 р. “Про приватизацію земельних 
ділянок” в частині передачі безоплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 
споруд слід читати:   
 -   Прудніковій Парасковії (замість Параска) Терентіївні  площею  0,0768 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0904, замість 0,08 га. по вул. 
Індустріальна,10-А, м. Корюківка. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення і затвердження  проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для будівництва інженерних мереж та  
надання земельної ділянки в оренду 
 
 Розглянувши заяви громадян, заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, ч.2 ст. 134 
Земельного Кодексу України ( "Урядовий кур’єр" № 192 від 15 жовтня 2008 р.), 
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1.  Дати дозвіл фізичній особі Рубей Наталії Михайлівні на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  на період 
будівництва розподільчого газопроводу по 3 пров. Л.Українки – від будинку № 
26 до будинку № 29  в м. Корюківка, Чернігівської обл.  
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
умовах оренди ( на період будівництва), загальною площею 0,0236 га гр. 
Борисенку Володимиру Петровичу, для будівництва газопроводу низького 
тиску, який пролягатиме по І пров. Л.Українки з № 33 по № 37, за рахунок 
земель загального користування Корюківської міської ради. 
2.1. Надати Борисенку Володимиру Петровичу, ідентифікаційний номер – 
2810002858 ,  зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Польова,35, в  
оренду земельну ділянку площею 0,0236 га для  будівництва газопроводу 
низького тиску, кадастровий номер 7422410100:01:002:1193 по І пров. 
Л.Українки з №33 по № 37  м. Корюківка терміном на два місяці.  Встановити 
орендну плату у 3 (трикратному) розмірі ставки земельного податку. Оформити 
договір оренди у встановленому законом порядку. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення проектно -                          
технічної документації на земельні ділянки                 
 
   Розглянувши  заяви  громадян та подані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки 
громадянам: 
- для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд:    
 - Бабич Олесі Василівні  – розміром  0,0834 га, кадастровий номер: 
7422410100:01:001:0851 по вул. Пролетарській,2, м. Корюківка. Зареєстрована 
за адресою: м. Корюківка, вул. Горького,3. 
  - Никифоренку Володимиру Васильовичу   – орієнтовним розміром  0,0600 га, 
по вул. Садова,31, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: Корюківський р-н,  
  с. Савинки, вул. Шкільна,47. 
- Ваську Василю Олександровичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Пролетарській,10, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Пролетарська,10. 
- Софієнку Олексію Івановичу  – орієнтовним розміром  0,06 га, по пров. 
Пушкіна,6, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, пров. 
Пушкіна,6. 
- Олещенко Ользі Анатоліївні  – орієнтовним розміром  0,06 га, по вул. 
Мічуріна,17, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Мічуріна,17. 
- Лебеху Миколі Миколайовичу  – орієнтовним розміром  0,06 га, по 2 пров. 
Перемоги,2, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 2 пров. 
Перемоги,2. 



- Хоменку Сергію Миколайовичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 8-го 
Березня,30, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Спортивна,16/2. 
- Холодницькій Раїзі Готлепівні  – орієнтовним розміром  0,06 га, по вул. 
Вокзальна,74, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Сімферополь, вул. 
Куйбишева,13, кв.99. 
- Гнатюку Віктору Васильовичу  – орієнтовним розміром  0,06 га, по вул. 
Космодем'янської З.,5, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул. Космодем'янської З.,5. 
- Доропію Григорію Семеновичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Кірова,28, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Кірова,28. 
- Нечитайлу Володимиру Івановичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Дачна,43, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Дачна,43. 
- Кульку Володимиру Олексійовичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по пров. 
Дудка,4, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, пров. 
Дудка,4. 
- Гнатюку Василю Петровичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Лермонтова,9, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Лермонтова,9. 
- Дуреко Раїсі Феодосіївні  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. Суворова,1, 
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Суворова,1. 
- Гайдук Валентині Олексіївні  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Кірова,55, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Вокзальна,106-А. 
- Кашталап Людмилі Миколаївні  – орієнтовним розміром  0,08 га, по вул. 
Гагаріна,2, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Гагаріна,2а. 
- Бабичу Олександру Анатолійовичу  – розміром  0,0583 га, кадастровий номер: 
7422410100:01:001:0936 по вул. Кірова,49, м. Корюківка. Зареєстрований за 
адресою: м. Корюківка, вул. Кірова,49. 
- Бугриму Михайлу Кириловичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Садова,67, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Садова,67. 
- Рудому Анатолію Тимофійовичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Пролетарська,45, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Пролетарська,45. 
- Іваненку Євгенію Івановичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по пров. 
Кірова,9, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, пров. 
Кірова,9. 
- Рудому Олександру Анатолійовичу та Рудій Ірині Ігорівні – орієнтовним 
розміром  0,10 га по пров. Мічуріна,4,  м. Корюківка у спільну сумісну 
власність. Зареєстровані за адресою: м. Корюківка, пров. Мічуріна,4. 
- Іваненко Ганні Іванівні  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. Нова,8, м. 
Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Нова,8. 



- Єрмоленку Володимиру Олександровичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по 
вул. Гоголя,28, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Гоголя,28. 
- Носаченку Сергію Віталійовичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Братчикова,60, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Братчикова,60. 
- Лепесі Василю Олександровичу  – розміром  0,0681 га, кадастровий номер: 
7422410100:01:001:0972 по вул. Братчикова,4, м. Корюківка. Зареєстрований за 
адресою: м. Корюківка, пров. Горького,46. 
- для ведення особистого селянського господарства:                                      - 
- Гнатюку Віктору Васильовичу  – орієнтовним розміром  0,06 га, по вул. 
Космодем'янської З.,5, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул. Космодем'янської З.,5. 
- Доропію Григорію Семеновичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Кірова,28, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Кірова,28. 
- Нечитайлу Володимиру Івановичу  – орієнтовним розміром  0,08 га, по вул. 
Дачна,43, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Дачна,43. 
- Кульку Володимиру Олексійовичу  – орієнтовним розміром  0,0324 га, по 
пров. Дудка,4, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, пров. 
Дудка,4. 
- Гнатюку Василю Петровичу  – орієнтовним розміром  0,02 га, по вул. 
Лермонтова,9, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Лермонтова,9. 
- для індивідуального гаражного будівництва:              
- Сидоренку Олександру Васильовичу - орієнтовним розміром  0,0025 га по вул.   
Франка, гараж № 54. Зареєстрований за адресою: м.Корюківка, вул. Франка,5а, 
кв.29.  
- Овсюк Ніні Василівні - орієнтовним розміром  0,0030 га по вул. Кошового, 
гараж № 137. Зареєстрована за адресою: м.Корюківка, вул. Пушкіна,30.  
2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для передачі їх безоплатно у власність громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд:  
 - Кириченко Тетяні Олександрівні  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Шевченка,144-А, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Кошового,39-Ж.  
- Якушину Олександру Олексійовичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Дачна,37, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Франка,5-а, кв.26.  
- Батюшенко Марині Сергіївні  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Костюк,Г.,35-В, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Шевченка,42/12.  
- Кожедубу Анатолію Григоровичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по І пров. 
Л.Українки,14-А, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,  
І пров. Л.Українки,10. 
 



- для ведення особистого селянського господарства:                                      
- Горілику Дмитру Миколайовичу  – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 
Незалежності,1-В, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Весняна,15. 
- для індивідуального гаражного будівництва:              
- Моложону Сергію Михайловичу - орієнтовним розміром 0,0034 га по вул. 
Кошового, гараж № 275 . Зареєстрований за адресою: м.Корюківка, вул. 
Кошового,2-А. 
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для надання їх в оренду громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд:  
- Васильченку Івану Тарасовичу - орієнтовним розміром  0,10 га  по вул. 
Колгоспна,54а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Перемоги,52. 
4. Дати дозвіл Корюківській районній спілці споживчих товариств на 
виготовлення технічної документації для надання  земельної ділянки в оренду,    
для комерційної діяльності. Земельна ділянка розташована по вул. Дудко,39-Б, 
м. Корюківка. 
5. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб в місячний термін заключити 
договори на виконання робіт по розробці проектно – технічної документації із 
землеустрою та подати необхідну документацію на  сесію міської ради для 
прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність та користування. 
Рішення дійсне один рік. 
6. Вважати таким, що втратив чинність  п.2 рішення 11 сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 24.05.2012. ”Про дозвіл на виготовлення 
проектно - технічної документації  на земельні ділянки“ в частині надання 
дозволу на розробку  проекту  землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, для передачі їх безоплатно у власність  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Єрмоленко 
Валентині Миколаївні по вул. Шевченка,144-А, м. Корюківка. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня  2012 року  
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою по зміні цільового  
призначення земельних  ділянок 
 
       Розглянувши заяву Гаврюша Дмитра Михайловича, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 20,93 Земельного Кодексу України,  ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Дати дозвіл Гаврюшу Дмитру Михайловичу на виготовлення  проекту  
землеустрою щодо зміни цільового призначення частини земельної ділянки 
орієнтовним розміром 0,02 га для комерційної діяльності із земель призначених 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер – 7422410100:01:001:0989, за адресою: м. Корюківка, 
вул. Вокзальна,24-а. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 
 Міський голова                                                                                   І.В.Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на закриття станції  
Корюківка Південно-Західної залізниці  
для виконання вантажних операцій 
 
 Розглянувши звернення Конотопської дирекції залізничних перевезень 
щодо закриття станції Корюківка Південно-західної залізниці для виконання 
вантажних операцій та враховуючи, що на даний час станція не працює в 
зв’язку з відсутністю обсягів прийому та видачі вантажів які зберігаються в 
критому складі та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, 
екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за використанням 
об’єктів комунальної власності та приватизацією, керуючись ст. 7 Закону 
України "Про залізничний транспорт", ст. 7 Статуту Залізниць України, ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Дати дозвіл Конотопської дирекції залізничних перевезень на закриття 
станції Корюківка Південно-західної залізниці для виконання вантажних 
операцій. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на придбання автомобіля 
 
 Розглянувши клопотання КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської 
ради щодо надання дозволу на придбання автомобіля для перевезення 
оперативно-технічного персоналу та обладнання, враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, 
зв’язку та контролю за використанням об’єктів комунальної власності та 
приватизацією, керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Надати дозвіл КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради на 
придбання вантажно-пасажирського автомобіля для перевезення оперативно-
технічного персоналу та обладнання. 
 
2. Комунальному підприємству "Корюківкаводоканал" (Галущенко С.В.) 
забезпечити державну реєстрацію автомобіля згідно вимог чинного 
законодавства за власні кошти. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та 
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                                             
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(тринадцята  сесія шостого  скликання) 

 
25 жовтня 2012 року   
   

 Про затвердження звіту про виконання  
бюджету Корюківською міською радою  
за ІІІ квартал 2012 року 
 
 Розглянувши   рішення   виконкому від  18.10.2012 № 207 «Про   
виконання  міського бюджету  Корюківською міською радою за  ІІІ квартал 
2012 року», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін, керуючись  ст.  26  Закону  України «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», 
                                         

міська  ради  в и р і ш и л а: 
 
     Затвердити   звіт   про   виконання   бюджету   міською  радою  за  ІІІ  
квартал  2012 року  : 
 
-   по  доходах  у  сумі   8540,2 тис. грн.,  в  тому  числі  по доходах  загального 
фонду міського  бюджету   у   сумі   5554,8  тис.  грн.  та  спеціального  фонду 
міського бюджету у сумі 2985,4 тис. грн. (додаток 1),  
  
-   по видатках у сумі  7956,5 тис. грн., а саме: по видатках загального фонду у 
сумі  5498,6 тис. грн.  та спеціального  фонду  бюджету  у сумі  2457,9 тис. грн. 
(додаток 2).                    
     
 
 Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження мінімальної ставки  
орендного платежу за нерухоме майно 
 
 Розглянувши звернення Корюківської міжрайонної державної податкової 
інспекції та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування, соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін, керуючись підпунктом 170.1.2 пункту 170.1 ст. 170 
Податкового кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України № 1253 
від 29 грудня 2010 року "Про затвердження методики визначення мінімальної 
суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб", ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Встановити на 2013 рік мінімальну вартість місячної оренди одного 
квадратного метра загальної площі нерухомості, при передачі в оренду 
(суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна у таких розмірах: 
 
Вид функціонального 
використання об’єкта 
нерухомого майна 

Комерційна 
діяльність, грн. 

Виробнича 
діяльність, грн. 

Некомерційна 
діяльність, грн. 

Вартість місячної 
оренди одного 

квадратного метра 
нерухомості 

 
30,00 

 
20,00 

 
10,00 

 
2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2013 року. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проектно-технічної  
документації із землеустрою  та надання 
земельних ділянок в постійне користування 
 
 Розглянувши заяву настоятеля РГ УПЦ Свято – Іоанно – Богословської 
парафії м. Корюківка, клопотання Корюківської ЖЕК, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування загальною площею 0,1000 га, релігійній громаді 
Української православної церкви Свято – Іоанно – Богословської парафії м. 
Корюківка, Чернігівської обл., для будівництва церкви, за рахунок земель 
загального користування Корюківської міської ради за адресою: м. Корюківка, 
вул. Куйбишева,2-А. 
1.1. Надати релігійній громаді Української православної церкви Свято – Іоанно 
– Богословської парафії м. Корюківка, Чернігівської обл. земельну ділянку 
площею 0,1000 га, кадастровий номер: 7422410100:01:003:0905, в постійне 
користування для будівництва церкви за адресою: м. Корюківка, вул. 
Куйбишева,2-А. 
1.2. Видати релігійній громаді Української православної церкви Свято – Іоанно 
– Богословської парафії м. Корюківка, Чернігівської обл. державний акт на 
право постійного користування земельною ділянкою на площу 0,1000 га, 
кадастровий номер: 7422410100:01:003:0905, за адресою: м. Корюківка, вул. 
Куйбишева,2-А. 



2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право постійного користування земельною 
ділянкою, загальною площею 0,1338 га, Корюківської житлово – 
експлуатаційної контори, для громадського призначення ( обслуговування 
адміністративної будівлі та підсобних приміщень) за адресою: м. Корюківка, 
вул. Шевченка,87, в адміністративних межах Корюківської міської ради. 
2.1. Надати Корюківській житлово – експлуатаційній конторі земельну ділянку 
площею 0,1338 га, кадастровий номер: 7422410100:01:003:0924, в постійне 
користування для громадського призначення ( обслуговування адміністративної 
будівлі та підсобних приміщень) за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,87. 
2.2. Видати Корюківській житлово-експлуатаційній конторі державний акт на 
право постійного користування земельною ділянкою на площу 0,1338 га, 
кадастровий номер: 7422410100:01:003:0924, за адресою: м. Корюківка, вул. 
Шевченка, 87. 
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проекту землеустрою   
щодо відведення земельної ділянки в  оренду 
для подальшого продажу права оренди  
на конкурентних засадах 
  
     Заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, архітектури, будівництва,  керуючись ст. 134, 135 Земельного 
Кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 
  

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
загальною площею 0,1260 га для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості Корюківській міській раді для 
подальшого продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 
торгах), за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування в 
межах населених пунктів за адресою: м. Корюківка, вул. Дудка,64/2. 
1.2. Виконкому міської ради здійснити державну реєстрацію земельної ділянки. 
1.3. Встановити стартовий  розмір річної орендної плати в розмірі 4 відсотки 
нормативної грошової оцінки землі, що становить 2800,74 (дві тисячі вісімсот 
гривень 74 коп.) грн. 
1.4. Встановити строк оренди земельної ділянки терміном сорок дев'ять років. 
1.5. Використання земельної ділянки здійснювати за призначенням, визначеним 
міською радою на підставі документації із землеустрою у встановленому 
законодавством порядку.                                                                   
1.6 Уповноважити міського голову Матюху І.В. здійснити укладення    
договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки. 



2. Внести уточнення в рішення шостої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 27.07.2011 р. "Про затвердження місця розташування земельних 
ділянок для продажу їх на конкурентних засадах та виготовлення документації 
необхідної для продажу" слід читати: вул. Дудка, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5 замість 
вул. Дудка, 64-а, 64-б, 64-в, 64-г. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу  
Корюківській ЖЕК на  
заставу майна міської  
комунальної власності 
 
 Розглянувши звернення  Корюківської ЖЕК щодо надання дозволу на 
заставу майна для отримання кредиту в ПАТ "Полікомбанк" в сумі 80 тис. грн. 
строком на 1 рік, в зв’язку з важким фінансовим станом з причини 
заборгованості по пільгах та субсидіях перед підприємством, керуючись ст. 26, 
60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Надати дозвіл Корюківській ЖЕК Корюківської міської ради на укладання  
договору застави майна міської комунальної власності, яке знаходиться в 
господарському віданні з ПАТ "Полікомбанк" строком на 1 календарний рік 
для отримання кредиту на поточні потреби в сумі до 50 тис. грн., а саме: 
- автомобіль JAC; 
- автомобіль ГАЗ-33; 
- автомобіль ВАЗ 2107; 
- автомобіль ІЖ 2717; 
- трактор Т-40; 
- трактор МТЗ-80. 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних 
ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за 
використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про надання пільги по орендній  
платі за договором оренди майна  
міської комунальної власності 
 
 Розглянувши звернення ФОП Грося Артема Юрійовича щодо надання 
пільги по сплаті орендної плати, враховуючи рекомендації постійної комісії 
міської ради з питань планування, соціально – економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, а також те, що орендар малих 
архітектурних форм не буде здійснювати підприємницької діяльності в 
орендованих приміщеннях по вул. Вокзальній в парку за автостанцією в період 
з 01.10.2012 р. по 01.05.2013 р., вкладає в поліпшення майна міської 
комунальної власності більше 2 тис. грн. в рік та виконує функції з охорони 
майна, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Надати пільгу по орендній платі ФОП Гросю Артему Юрійовичу з 1 жовтня 
2012 року по 1 травня 2013 року та встановити орендну плату в розмірі 10% від 
розрахованої вартості. 
 
2. Фінансово – господарському відділу Корюківської міської ради (Кіктєва І.Л.) 
забезпечити укладення додаткової угоди до договору оренди майна міської 
комунальної власності із користувачем згідно вимог чинного законодавства. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань планування, соціально – економічного, культурного розвитку міста, 
бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про перейменування провулку Братчикова 
 
 Розглянувши звернення адміністрації, трудового колективу та 
профспілкового комітету ПАТ "Слов’янські шпалери − КФТП" щодо 
перейменування провулку Братчикова  на вулицю Василя Журби, керуючись 
Положенням про порядок найменування та перейменування назв вулиць, 
провулків, площ, скверів та споруд у м. Корюківці, затвердженим рішенням 
дванадцятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання        
від 27.07.2012 року, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Перейменувати провулок Братчикова на вулицю Василя Журби. 
 
2. Повідомити про дане рішення Чернігівську філію ДП "Інформаційний центр" 
Міністерства юстиції України та Корюківську житлово-експлуатаційну 
контору. 
 
3. Зобов’язати Корюківську ЖЕК (Полях М.Ф.) у місячний термін виготовити 
та встановити таблички з новими назвами. 
 
4. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному 
веб-сайті Корюківської міської ради. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про поновлення та розірвання 
договорів оренди 
 
    Розглянувши заяви юридичних та фізичних осіб, інші матеріали, 
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин , архітектури, будівництва, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу 
України, Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Розірвати додаткову угоду від 28 квітня 2011 р. до договору оренди 
земельної ділянки від 12 липня 2000 р. на площу 180 м2, по вул. Вокзальна,12, 
м. Корюківка, укладену з малим приватним підприємством «Глорія» з 
01.09.2012 р  в зв’язку з  розірванням договору оренди нерухомого майна.         
2. Дати згоду публічному акціонерному товариству по газопостачанню та 
газифікації «Чернігівгаз»  на поновлення договору оренди земельної ділянки  
від 29.11.2007 року  площею 673 м2 , за адресою м. Корюківка  вул.  
Бульварна,13 на наступний термін - строком на 5 ( п’ять ) років. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про приватизацію  
земельних ділянок 
 
 Розглянувши заяви  громадян  про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок для будівництва, обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд, ведення особистого селянського 
господарства, інші матеріали,  заслухавши висновки постійної комісії з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12 
Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,   

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0960 га Єрмоленко Ользі Прохорівні по 
вул. Воїнів Інтернаціоналістів,24,  м. Корюківка.  
1.1. Передати  Єрмоленко Ользі Прохорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0960га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1141, по вул. Воїнів Інтернаціоналістів,24, м. Корюківка. 
Зареєстрована за адресою: С.Перелюб, Корюківського району, 
ідентифікаційний номер – 1544806601. 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)  площею 0,1000 га та для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,1000 га  Пархоменко Раїсі Володимирівні по вул. 
Молодіжна,31, м. Корюківка.  



2.1. Передати  Пархоменко Раїсі Володимирівні безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1150, та для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1151 по 
вул. Молодіжна,31, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, 
вул. Молодіжна,31, ідентифікаційний номер –1792423089. 
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0681 га, Семиліт Надії Володимирівні по вул. Кошового,84,  м. 
Корюківка.  
3.1. Передати  Семиліт Надії Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:0718, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0681 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:0719по вул. 
Кошового,84, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Кошового,84, ідентифікаційний номер –2858613346. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гоптарю Валерію 
Віталійовичу за адресою: м. Корюківка, вул. Комсомольська,5 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
4.1. Передати  Гоптарю Валерію Віталійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1035, по вул. Комсомольська,5, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: с. Козилівка, ідентифікаційний номер  – 
3064702171. 
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0688 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Розстальному Миколі 
Івановичу за адресою: м. Корюківка, вул. гетьмана Сагайдачного, 28 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
5.1. Передати  Розстальному Миколі Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0688 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0997, по вул. гетьмана Сагайдачного, 28, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. гетьмана Сагайдачного, буд. 28, 
ідентифікаційний номер  – 2300806795. 



6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кожедубу Олександру 
Кузьмичу за адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова,100 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
6.1. Передати  Кожедубу Олександру Кузьмичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:0995, по вул. Братчикова,100, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова, буд № 100, 
ідентифікаційний номер  – 1830711751. 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Неживої Тамари 
Володимирівни за адресою: м. Корюківка, вул. 40 років Перемоги,3 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
7.1. Передати  Неживій Тамарі Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1170, по вул. 40 років Перемоги,3, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. 40 років Перемоги, буд.3  , 
ідентифікаційний номер  – 2209810169. 
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0600 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Давидову Миколі 
Никифоровичу за адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова,36 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
8.1. Передати  Давидову Миколі Никифоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:0998, по вул. Братчикова,36, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова,36, 
ідентифікаційний номер  – 1422911255. 
9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства Давидову 
Миколі Никифоровичу за адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова,36 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
9.1. Передати  Давидову Миколі Никифоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0500 га для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер 7422410100:01:001:0999, по вул. 



Братчикова,36, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Братчикова,36., ідентифікаційний номер  – 1422911255. 
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу що посвідчує право власності на земельну ділянку  Симончуку 
Василю Григоровичу для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0704 га по вул. 
Польовій, 31, м. Корюківка.  
10.1. Передати  Симончуку Василю Григоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0704 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1131, по вул. Польовій, 31, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Польова, буд.31, 
ідентифікаційний номер –1897007490. 
11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу що посвідчує право власності на земельні ділянки  Васько Любові 
Василівні для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0368 га по вул. Чапаєва,1, м. 
Корюківка.  
11.1. Передати  Васько Любові Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0984, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0368 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:0985,по вул. 
Чапаєва,1, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Кірова, 
буд.114, ідентифікаційний номер –3183501403. 
12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні  ділянки для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0513 га Горбач Ніні Іванівні по вул. 
Маяковського,6, м. Корюківка.  
12.1. Передати  Горбач Ніні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0911, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0513 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:0912,по вул. 
Маяковського,6, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Маяковського, буд.6, ідентифікаційний номер –2158616224. 
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельні ділянки для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0500 га Бондаренко Парасковії Миколаївні  по вул. Гоголя,3, м. 
Корюківка.  



13.1. Передати  Бондаренко Парасковії Миколаївні  безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:003:0909, та для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0500 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:0910, по 
вул. Гоголя,3 м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. по 
вул. Гоголя,3, ідентифікаційний номер –1719014940.          
14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0863 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Степанець Валентині 
Олександрівні за адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова,13  в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
14.1. Передати  Степанець Валентині Олександрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0863 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1000, по вул. вул. Братчикова,13, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. вул. Братчикова,13, 
ідентифікаційний номер  – 1896219287. 
15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Савченку Павлу 
Анатолійовичу за адресою: м. Корюківка, вул. Кірова,75  в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
15.1. Передати  Савченку Павлу Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:0996, по вул. Кірова,75, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Кірова,75, ідентифікаційний 
номер  – 2865814256. 
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0776 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кобець Ользі Олексіївні 
за адресою: м. Корюківка, вул. Весняна,9  в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
16.1. Передати  Кобець Ользі Олексіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0776 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1171, по вул. Весняна,9, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Весняна,9, ідентифікаційний номер  – 1983311703. 
17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Милейко Катерині 
Афанасіївні за адресою: м. Корюківка, вул. Шкільна,11 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
17.1. Передати  Милейко Катерині Афанасіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1173, по вул. Шкільна,11, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Шкільна,11, ідентифікаційний номер  – 
0965306802. 
18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,3589 га для ведення особистого селянського господарства Милейко 
Катерині Афанасіївні за адресою: м. Корюківка, вул. Шкільна,11 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
18.1. Передати  Милейко Катерині Афанасіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,3589 га для  ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1174, по вул. Шкільна,11, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Шкільна,11, ідентифікаційний 
номер  – 0965306802. 
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кисілю Сергію 
Миколайовичу за адресою: м. Корюківка, вул. Кошового,52 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
19.1. Передати  Кисілю Сергію Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1172, по вул. Кошового,52, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Кошового,52, ідентифікаційний номер  – 
2974207050. 
20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Сидоренко Олені 
Юріївні за адресою: м. Корюківка, вул. Мічуріна,40.  
20.1. Передати  Сидоренко Олені Юріївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0896, по вул. Мічуріна,40, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Мічуріна,40, ідентифікаційний номер  – 
2268011205. 
21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Короленку Миколі 
Сергійовичу за адресою: м. Корюківка, вул. Кошового,19.  
21.1. Передати  Короленку Миколі Сергійовичу і безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1156, по вул. Кошового,19., м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Кошового,19., 
ідентифікаційний номер  – 0976604476. 
22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0600 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Пацюк Люсі Михайлівні 
за адресою: м. Корюківка, вул. Мічуріна,12.  
22.1. Передати  Пацюк Люсі Михайлівні  безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0908, по вул. Мічуріна,12, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. К.Маркса,1, кв.39., ідентифікаційний номер  – 
1771910785. 
23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів що посвідчують право власності на земельну 
ділянку  Литвин Тетяні Романівні для будівництва та  обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною 
площею 0,1000 га за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,114. 
23.1. Передати  Литвин Тетяні Романівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1145, по вул. Шевченка,114, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,114, ідентифікаційний номер  – 
1224906060. 
24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів що посвідчують право власності на земельну 
ділянку Приходьку Андрію Костянтиновичу для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), загальною площею 0,1000 га за адресою: м. Корюківка, вул. 
Піонерська,10. 
24.1. Передати  Приходьку Андрію Костянтиновичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:0990, по вул. Піонерська,10, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Піонерська,10, 
ідентифікаційний номер  – 3013123216. 
25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0942 га  Березіну Дмитру Євгеновичу  за 
адресою:  м. Корюківка, вул. Вишнева,12а.   
25.1. Передати  Березіну Дмитру Євгеновичу  безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0916, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0942 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:0917 по вул. 
Вишнева,12а, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Вишнева,12а, ідентифікаційний номер  – 2415220815. 
26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу що посвідчує право власності на земельну ділянку  Лось Ніні 
Іванівні для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Перемоги,49, 
м. Корюківка.  
26.1. Передати  Лось Ніні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0980, по вул. Перемоги,49, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,42, кв.34, ідентифікаційний номер –
2150910166. 
27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га Левченко Раїсі Федорівні по 
вул. Карла Маркса, 33,  м. Корюківка.  
27.1. Передати  Левченко Раїсі Федорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1137, по вул. Карла Маркса, 33, м. Корюківка. Зареєстрована 
за  адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна,19, кв.4, ідентифікаційний номер – 
1822708669. 
28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) та для ведення особистого селянського господарства Войток Раїсі 
Вікторівні за адресою: с. Трудовик, вул. Островського,1. 
28.1. Передати  Войток Раїсі Вікторівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,6000 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер 7422410100:03:000:0002 за адресою: с. Трудовик, вул. 
Островського,1. Зареєстрована за  адресою: за адресою: с. Трудовик, вул. 
Островського,1, ідентифікаційний номер –1051806225. 
29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га Більченко Ганні Миколаївні за адресою:  
м. Корюківка, вул. Братчикова,71. 
29.1. Передати  Більченко Ганні Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0992 за адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова,71. 
Зареєстрована за  адресою: за адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова,71. 
ідентифікаційний номер –1993617401. 
30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу що посвідчує право власності на земельну ділянку  Грукалу Сергію 
Федоровичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,0975 
га по вул. Шевченка,159, м. Корюківка.  
30.1. Передати  Грукалу Сергію Федоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0975 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:0981, по вул. Шевченка,159, м. 
Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна,3, кв.38, 
ідентифікаційний номер –2448513658. 
31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га Хоменку Юрію Борисовичу по 
вул. Мічуріна,11,  м. Корюківка.  
31.1. Передати  Хоменку Юрію Борисовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0890, по вул. Мічуріна,11, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Мічуріна,11, ідентифікаційний номер – 
2050109058. 
32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га Рябець Ганні Олексіївні по 
пров. Горького,45,  м. Корюківка.  
32.1. Передати  Рябець Ганні Олексіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1148, по пров. Горького,45, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, пров. Горького,45,, ідентифікаційний номер – 
2030610589 . 
33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу що посвідчує право власності на земельну ділянку  Авраменку 
Михайлу Івановичу для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. 
Молодіжна,1/2, м. Корюківка.  



33.1. Передати  Авраменку Михайлу Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1144, по вул. Молодіжна,1/2, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Молодіжна,1/2, 
ідентифікаційний номер –1887508619. 
34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0700 га  Шаламовій Тамарі Дмитрівні  за 
адресою:  м. Корюківка, вул. Куйбишева,5.   
34.1. Передати  Шаламовій Тамарі Дмитрівні  безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0913, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0700 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:0914 по вул. 
Куйбишева,5, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Куйбишева,5, ідентифікаційний номер  – 2326908466. 
35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га Тищенко Нелії Миколаївні за адресою:  
м. Корюківка, вул. Зелена,38. 
35.1. Передати  Тищенко Нелії Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0898 за адресою: м. Корюківка, вул. Зелена,38. 
Зареєстрована за  адресою: за адресою: м. Корюківка, вул. Кошового,39-а. 
ідентифікаційний номер –2362408425. 
36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,1200 га  Хоменку Михайлу Іллічу  за 
адресою:  м. Корюківка, вул. Кошового,111.   
36.1. Передати  Хоменку Михайлу Іллічу  безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1146, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,1200 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1147 по вул. 
Кошового,111, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Кошового,111, ідентифікаційний номер  – 2077809053. 
37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для 



будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0500 га  Биші Сергію Ананійовичу  за 
адресою:  м. Корюківка, вул. Кошового,41-В.   
37.1. Передати  Биші Сергію Ананійовичу  безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1139, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0500 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1140 по вул. 
Кошового,41-В, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Кошового,41-В, ідентифікаційний номер  – 1319204832. 
38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0429 га  Шкурко Тетяні Володимирівні  за 
адресою:  м. Корюківка, вул. Дачна,16.   
38.1. Передати  Шкурко Тетяні Володимирівні  безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0891, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0429 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:0892 по вул. 
Дачна,16, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Дачна,16, ідентифікаційний номер  – 2074715423. 
39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу що посвідчує право власності на земельну ділянку  Захарчук Тетяні 
Володимирівні для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. 
Гагаріна,16, м. Корюківка.  
39.1. Передати  Захарчук Тетяні Володимирівні безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:003:0893, по вул. Гагаріна,16, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Гагаріна,16, ідентифікаційний 
номер –2219011224. 
40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га Васько Ганні Захарівні за адресою: м. Корюківка, 
вул. Перемоги,41. 
40.1. Передати  Васько Ганні Захарівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0994 за адресою: м. Корюківка, вул. Перемоги,41. 
Зареєстрована за  адресою: за адресою: м. Корюківка, вул. Перемоги,41, 



ідентифікаційний номер –1092507765. 
41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів що посвідчують право власності на земельну 
ділянку  Шемет Людмилі Миколаївні для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1000 га за адресою: м. Корюківка, вул. Кошового,46А/1. 
41.1. Передати  Шемет Людмилі Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1122, по вул. Кошового,46А/1, м. Корюківка. Зареєстрована 
за  адресою: м. Корюківка, вул. Кошового,46А/1, ідентифікаційний номер  – 
2235710161. 
42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га Чорній Анелії Володимирівні за адресою: м. 
Корюківка, вул. Молодіжна,12. 
42.1. Передати  Чорній Анелії Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1025 за адресою: м. Корюківка, вул. Молодіжна,12. 
Зареєстрована за  адресою: за адресою: м. Корюківка, вул. Молодіжна,12, 
ідентифікаційний номер –1830229681 
43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0815 га Федоренко Вірі Іванівні за адресою: м. Корюківка, вул. 
Комсомольська,12. 
43.1. Передати  Федоренко Вірі Іванівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1185, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0815 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1186  за адресою: м. 
Корюківка, вул. Комсомольська,12. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, 
вул. Комсомольська,14, ідентифікаційний номер –1809616246. 
44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га  Нодь Валентині Федорівні за адресою: м. 
Корюківка, вул. Кірова,150. 
44.1. Передати  Нодь Валентині Федорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1004, за адресою: м. Корюківка, вул. Кірова,150. 



Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Лісна,7, ідентифікаційний номер 
–1541512441. 
45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га  Погодіній Вікторії Вікторівні  
за адресою: м. Корюківка, вул. Пушкіна,25, в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.   
45.1 Передати  Погодіній Вікторії Вікторівні  безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1006, по вул. Пушкіна,25, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Пушкіна,25, ідентифікаційний номер  – 
2902721106. 
46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0588 га Погодіній Вікторії 
Вікторівні за адресою: м. Корюківка, вул. Пушкіна,25, в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.   
46.1. Передати  Погодіній Вікторії Вікторівні  безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0588 га для ведення особистого селянського господарства, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1007, по вул. Пушкіна,25, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Пушкіна,25, ідентифікаційний 
номер  – 2902721106. 
47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га  Копачу Сергію Миколайовичу 
за адресою: м. Корюківка, вул. Жовтнева,35, в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.   
47.1 Передати  Копачу Сергію Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0920, по вул. Жовтнева,35, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Жовтнева,35, ідентифікаційний номер  – 
3250013217. 
48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га Поташному Віктору 
Борисовичу за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,61. 
48.1. Передати  Поташному Віктору Борисовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:003:0918, по вул. Шевченка,61, м. Корюківка. 



Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,61, ідентифікаційний 
номер  – 2577207852. 
49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0874 га  для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гордієнку В’ячеславу 
Петровичу за адресою: м. Корюківка, вул. Сагайдачного гетьмана,4, в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.   
49.1 Передати  Гордієнку В’ячеславу Петровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0874 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1001, по вул. Сагайдачного гетьмана,4, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Сагайдачного гетьмана,4, 
ідентифікаційний номер  – 1769907998. 
50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0031 га  для будівництва індивідуального гаражу Турчину Вадиму 
Дмитровичу за адресою: м. Корюківка, вул. Кошового, гараж № 65, в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.   
50.1 Передати  Турчину Вадиму Дмитровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0031 га для будівництва індивідуального гаражу, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1189, по вул. Кошового, гараж № 65, м. 
Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Київ, вул. Бахмацька,10, кв.57,  
ідентифікаційний номер  – 2213023937. 
51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0639 га  для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Бойку Сергію 
Михайловичу за адресою: м. Корюківка, вул. Зелена,16, в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.   
51.1 Передати  Бойку Сергію Михайловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0639 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0922, по вул. Зелена,16, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Калініна,111, кв.12, 
ідентифікаційний номер  – 2494414219. 
52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га  для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Стукало Раїсі Яковлівні 
за адресою: м. Корюківка, вул. 8–го Березня,76, в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.   
52.1 Передати  Стукало Раїсі Яковлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 



7422410100:01:002:1190, по вул. 8–го Березня,76, м. Корюківка. Зареєстрована 
за  адресою: м. Корюківка, вул. 8–го Березня,76, ідентифікаційний номер  – 
1496509389. 
53. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га  для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Зінченку Валентину 
Олександровичу за адресою: м. Корюківка, вул. Кірова,180, в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.   
53.1 Передати  Зінченку Валентину Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1009, по вул. Кірова,180, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Кірова,180, ідентифікаційний 
номер  – 2581114819. 
54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0028 га  для будівництва індивідуального гаражу Космачу  Федору 
Івановичу за адресою: м. Корюківка, вул. Кошового, гараж № 59, в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.   
54.1 Передати  Космачу  Федору Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0028 га для будівництва індивідуального гаражу, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1191, по вул. Кошового, гараж № 59, м. 
Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Дудка,98,  
ідентифікаційний номер  – 1863231416. 
55.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу що посвідчує право спільної сумісної власності на земельну ділянку 
для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га  Богдановській Олені 
Анатоліївні та Богдановському Валерію Анатолійовичу по вул. Вокзальна,96, 
м. Корюківка.  
55.1. Передати    Богдановській Олені Анатоліївні ідентифікаційний номер – 
3012207808 та Богдановському Валерію Анатолійовичу, ідентифікаційний 
номер – 2960906291,  безоплатно у спільну сумісну  власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7422410100:01:001:0988 
по вул. Вокзальна,96, м. Корюківка. Зареєстровані за  адресою: м. Корюківка, 
вул. Вокзальна, буд.96. 
56. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання  
правовстановлюючих документів що посвідчують право власності на земельну 
ділянку  Пильник Ніні Павлівні для будівництва та  обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною 
площею 0,1000 га за адресою: м. Корюківка, вул. Незалежності,45. 
56.1. Передати  Пильник Ніні Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1138, по вул. Незалежності,45, м. Корюківка. Зареєстрована 
за  адресою: с. Тур'я, Щорського р-ну, ідентифікаційний номер  – 2201913141. 
57. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га  Гарбуз Надії Олексіївні за 
адресою: м. Корюківка, вул. Куйбишева,36. 
57.1 Передати  Гарбуз Надії Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0925, по вул. . Куйбишева,36 м. Корюківка. Зареєстрований 
за  адресою: м. Корюківка, вул. . Куйбишева,36, ідентифікаційний номер  – 
1534194786. 
58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу що посвідчує право власності на земельну ділянку  Симоненко Ользі 
Олексіївні для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0742 га по вул. Чапаєва,34, м. 
Корюківка.  
58.1. Передати  Симоненко Ользі Олексіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0742 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0991, по вул. Чапаєва,34, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Чапаєва, буд.34, ідентифікаційний номер –
2884112345.  
59.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу що посвідчує право спільної сумісної власності на земельну ділянку  
Єфіменко Ганні Вікторівні, Єфіменку Юрію Євгеновичу, Олефір Ірині 
Євгенівні для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0722 га по вул. 
Бульварна,41/2, м. Корюківка.  
59.1. Передати    Єфіменко Ганні Вікторівні, зареєстрована за  адресою: м. 
Корюківка, вул. Бульварна,41/2, ідентифікаційний номер – 1929409587, 
Єфіменку Юрію Євгеновичу, зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Шевченка,3, кв.2, ідентифікаційний номер – 3045418153 та Олефір Ірині 
Євгенівні, зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Червонохутірська,62, 
ідентифікаційний номер – 2754811488,  безоплатно у спільну сумісну  власність 
земельну ділянку площею 0,0722 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1142 по вул. Бульварна,41/2, м. Корюківка. 
60. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0428 га  Липовці Миколі Родіоновичу за 
адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,23/1. 



60.1 Передати  Липовці Миколі Родіоновичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0428 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0928, по вул. Шевченка,23/1, м. Корюківка. Зареєстрований 
за  адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка,23/1, ідентифікаційний номер  –
1106211373 
61. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,0678 га гр. Мисник Валентині Іванівні для  
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, (присадибна ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування в межах Корюківської міської ради за адресою: м. 
Корюківка, вул. Незалежності,12. 
61.1. Передати  Мисник Валентині Іванівні безоплатно у власність  земельну 
ділянку площею 0,0678 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1157 по вул. Незалежності,12., м. Корюківка. Зареєстрована 
за адресою:м. Корюківка,  пров. Бульварний,6/9, ідентифікаційний номер – 
2106614169.      
62. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки Мостовичу Денису Сергійовичу  площею 0,1000 га  для  будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, (присадибна 
ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або користування в межах 
населеного пункту за адресою: м. Корюківка, вул. Дудко,58-В. 
62.1. Передати  Мостовичу Денису Сергійовичу  безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0887 по вул. Дудко,58-В., м. Корюківка. Зареєстрований за 
адресою: м. Корюківка, вул. 8-го Березня, буд № 118. ідентифікаційний номер – 
3328710438.      
63. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки Маслаку Юрію Володимировичу  площею 0,1000 га  для  будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, (присадибна 
ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або користування в межах 
населеного пункту за адресою: м. Корюківка, вул. Дудко,58-Г. 
63.1. Передати  Маслаку Юрію Володимировичу  безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0888 по вул. Дудко,58-Г., м. Корюківка. Зареєстрований за 
адресою: м. Корюківка,  вул. Бібліотечна, буд № 1.ідентифікаційний номер – 
2631114617.      
64. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки площею 0,1000 га  Яворській Любові Іванівні  для  будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, (присадибна 
ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або користування в межах 
Корюківської міської ради за адресою: м. Корюківка, І пров. Л.Українки,31. 



64.1. Передати  Яворській Любові Іванівні  безоплатно у власність  земельну 
ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:002:1162 
по І пров. Л.Українки, 31, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. 
Корюківка,  вул. Гарнієра, 1, кв. 1.      
65. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,1000 га гр. Верхогляд Валентині Володимирівні 
для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, (присадибна ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування в межах Корюківської міської ради за адресою: м. 
Корюківка, вул. Шевченка,142. 
65.1. Передати  Верхогляд Валентині Володимирівні безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:0954 по вул. Шевченка,142., м. Корюківка. 
Зареєстрована за адресою:м. Корюківка,  Шевченка,142, ідентифікаційний 
номер – 1661003608.      
66. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки Сукач Олені Юріївні  площею 0,1000 га  для  будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, (присадибна 
ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або користування в межах 
населеного пункту за адресою: м. Корюківка, вул. Дудко,58-Б. 
66.1. Передати  Сукач Олені Юріївні  безоплатно у власність  земельну ділянку 
площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:003:0907 
по вул. Дудко,58-Б., м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:м. Корюківка,  
пров. Дачний,14, ідентифікаційний номер – 2746206346.      
67. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки Дем’яненку Олександру Леонідовичу  площею 0,0700 га  для  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, (присадибна ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або 
користування в межах населеного пункту за адресою: м. Корюківка, вул. 
Гарнієра,1-Б. 
67.1. Передати  Дем’яненку Олександру Леонідовичу  безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,0700 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1005 по вул. Гарнієра,1-Б., м. Корюківка. Зареєстрований за 
адресою: м. Борзна,  вул.. Красносільського, 3-А, ідентифікаційний номер – 
3007107393.      
68. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,1000 га гр. Новик Галині Петрівні для  
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, (присадибна ділянка), за рахунок земель запасу - земель не наданих у 
власність або постійне користування в межах населених пунктів Корюківської 
міської ради за адресою: м. Корюківка, вул. Дудко,99-А. 



68.1. Передати  Новик Галині Петрівні безоплатно у власність  земельну 
ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0921 по вул. Дудко,99-А., м. Корюківка. Зареєстрована за 
адресою:м. Корюківка,  вул.Першотравнева,11-А, ідентифікаційний номер – 
1747610164.      
69. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
спільну сумісну власність загальною площею 0,0603 га гр. Воскобой Ларисі 
Володимирівні, Воскобой Андрію Івановичу та Воскобой Марині Андріївні для  
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, (присадибна ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування в межах  Корюківської міської ради за адресою: м. 
Корюківка, пров. Гагаріна,1-Б. 
69.1. Передати  Воскобой Ларисі Володимирівні, , ідентифікаційний номер – 
2942815305, Воскобой Андрію Івановичу, ідентифікаційний номер – 
3039203338, та Воскобой Марині Андріївні, ідентифікаційний номер – 
3872400829, безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 
0,0603 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0919 по пров. Гагаріна,1-Б, м. Корюківка. Зареєстровані за 
адресою: м. Корюківка, пров. Гагаріна,1-Б.      
70. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,1000 га гр. Мазуру Миколі Миколайовичу для  
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, (присадибна ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування в межах Корюківської міської ради за адресою: м. 
Корюківка, вул. Партизанська,25. 
70.1. Передати  Мазуру Миколі Миколайовичу безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:003:0926 по вул. Партизанська,25, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: Одеська обл., м. Болград,  вул. Леніна,228а, 
ідентифікаційний номер – 2358918017.      
71. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0028 га  для будівництва індивідуального гаражу Ющенку Івану 
Васильовичу за адресою: м. Корюківка, вул. Франка, гараж № 141, в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.   
71.1 Передати  Ющенку Івану Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0028 га для будівництва індивідуального гаражу, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1194, по вул. Франка, гараж № 141, м. 
Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна,16/39,  
ідентифікаційний номер  – 1507520717. 
72. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,0834 га гр. Матюсі Олексію Олеговичу для  



будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, (присадибна ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування в межах Корюківської міської ради за адресою: м. 
Корюківка, пров. Г.Костюк,1-Б. 
72.1. Передати  Матюсі Олексію Олеговичу безоплатно у власність  земельну 
ділянку площею 0,0834 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1017 по пров. Г.Костюк,1-Б, м. Корюківка. Зареєстрований 
за адресою: м. Корюківка, вул. Колгоспна,6/14, ідентифікаційний номер-
2997822299. 
73. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,0848 га гр. Панюкову Олександру Валерійовичу 
для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, (присадибна ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування в межах Корюківської міської ради за адресою: м. 
Корюківка, пров. Г.Костюк,1-А. 
73.1. Передати  Панюкову Олександру Валерійовичу безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,0848 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1018 по пров. Г.Костюк,1-А, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Франка,26, ідентифікаційний 
номер-3242901473. 
74. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,1000 га гр. Макаренко Ірині Петрівні для  
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, (присадибна ділянка), за рахунок земель запасу - земель не наданих у 
власність або постійне користування в межах населених пунктів Корюківської 
міської ради за адресою: м. Корюківка, І пров. Л. Українки,2-А. 
74.1. Передати  Макаренко Ірині Петрівні безоплатно у власність  земельну 
ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1196 по І пров. Л. Українки,2-А., м. Корюківка. 
Зареєстрована за адресою:м. Корюківка,  вул.Горького,28, ідентифікаційний 
номер –3177503022 
75. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0956 га  Литвиненко Ользі Григорівні за 
адресою: м. Корюківка, вул. Молодіжна,10. 
75.1 Передати Литвиненко Ользі Григорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0956 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1198, по вул. Молодіжна,10, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Молодіжна,10, ідентифікаційний номер  –
1940209484. 



76. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів що посвідчують право власності на земельну 
ділянку  Римару Сергію Анатолійовичу для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1000 га за адресою: м. Корюківка, вул. Кошового,80. 
76.1. Передати  Римару Сергію Анатолійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1210, по вул. Кошового,80, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Кошового,80, ідентифікаційний номер  –
2193609110. 
77. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,0966 га гр. Приходько Валентині Олександрівні 
для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, (присадибна ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради за 
адресою: м. Корюківка, І пров. Л. Українки,12-Б. 
77.1. Передати  Приходько Валентині Олександрівні безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,0966 га для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1184 по І пров. Л. Українки,12-Б., м. Корюківка. 
Зареєстрована за адресою:м. Корюківка, І пров. Л. Українки,23, 
ідентифікаційний номер –2830403509. 
78. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів що посвідчують право власності на земельну 
ділянку  Мелешко Людмилі Олексіївні загальною площею 0,1000 га для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Корюківка, вул. Перемоги,23. 
78.1. Передати  Мелешко Людмилі Олексіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0993, по вул. Перемоги,23, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Перемоги,23, ідентифікаційний номер  –
2038512720. 
79. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0995 га  для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ющенку Володимиру 
Івановичу за адресою: м. Корюківка, вул. Франка,69, в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.   
79.1 Передати  Ющенку Володимиру Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0995 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1208, по вул. Франка,69, м. Корюківка. Зареєстрована 



за  адресою: м. Корюківка, вул. Франка,69, ідентифікаційний номер  –
1459306811. 
80. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні  ділянки для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0239 га Бардакову Миколі Павловичу по 
вул. Перемоги,38, м. Корюківка.  
80.1. Передати  Бардакову Миколі Павловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1015, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0239 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1016,по вул. 
Перемоги,38 м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Перемоги,38, ідентифікаційний номер –1888708672. 
81. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)  площею 0,1000 га Романенку Миколі Миколайовичу по вул. 
Пушкіна,55, м. Корюківка.  
81.1. Передати  Романенку Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1020, по вул. Пушкіна,55, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Пушкіна,55, ідентифікаційний 
номер –2238309070. 
82. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу що посвідчує право власності на земельну ділянку  Бабко Вікторії 
Вікторівні для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Зеленій,4, м. 
Корюківка.  
82.1. Передати  Бабко Вікторії Вікторівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0929, по вул. Зеленій,4, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Зелена,4, ідентифікаційний номер –1970708049. 
83. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу що посвідчує право власності на земельну ділянку  Смаглюку 
Миколі Івановичу для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0615 га по вул. 
Польова,8, м. Корюківка.  
83.1. Передати  Смаглюку Миколі Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 



7422410100:01:002:1152, по вул. Польова,8, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Польова,8, ідентифікаційний номер –2246009056. 
84. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Устименку Володимиру 
Анатолійовичу за адресою: м. Корюківка, вул. Лермонтова,4, в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
84.1. Передати  Устименку Володимиру Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:003:0933, по вул. Лермонтова,4, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Лермонтова,4, 
ідентифікаційний номер  – 2895622898. 
85. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0528 га для ведення особистого селянського господарства Устименку 
Володимиру Анатолійовичу за адресою: м. Корюківка, вул. Лермонтова,4, в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
85.1. Передати  Устименку Володимиру Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0528 га для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер 7422410100:01:003:0934, по вул. 
Лермонтова,4, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Лермонтова,4, ідентифікаційний номер  – 2895622898. 
86. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0768 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ляху Віталію 
Григоровичу за адресою: м. Корюківка, вул. Нова,6-А, в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
86.1. Передати  Ляху Віталію Григоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0768 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1011, по вул. Нова,6-А, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Нова,6-А, ідентифікаційний номер  – 2662606352. 
87. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів що посвідчують право власності на земельну 
ділянку  Заболотному Ігорю Дмитровичу для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,0317 га за адресою: м. Корюківка, пров. Костюк Г.,6/1 
87.1. Передати  Заболотному Ігорю Дмитровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0317 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1019, по пров. Костюк Г.,6/1, м. Корюківка. 



Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, пров. Костюк Г.,6/1, 
ідентифікаційний номер – 2826911676 
88. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні  ділянки для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0500 га Федоренко Тетяні Федорівні по 
вул. Колгоспна,41, м. Корюківка.  
88.1. Передати  Федоренко Тетяні Федорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1024, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,05000 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1025,по вул. 
Колгоспна,41м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Колгоспна,41, ідентифікаційний номер –1888708672. 
89. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів що посвідчують право власності на земельну 
ділянку  Шейді Світлані Геннадіївні для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
загальною площею 0,1000 га за адресою: м. Корюківка, вул.         
З. Космодем'янської ,31. 
89.1. Передати  Шейді Світлані Геннадіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0864, по вул. Космодем'янської З.,31, м. Корюківка. 
Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. З.Космодем'янської, 31, 
ідентифікаційний номер – 2775305282. 
90. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)  площею 0,0705 га Тройна Валентині Михайлівні по вул. 40 років 
Перемоги,16, м. Корюківка.  
90.1. Передати  Тройна Валентині Михайлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0705 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1188, по вул. 40 років Перемоги,16, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. 40 років Перемоги,16, 
ідентифікаційний номер –2156902941. 
91. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні  ділянки для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0200 га Костючок Тетяні Анатоліївні по 
вул. Першотравнева,9, м. Корюківка.  



91.1. Передати  Костючок Тетяні Анатоліївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1021, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0200 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1022,по вул. 
Першотравнева,9, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Першотравнева,9, ідентифікаційний номер – 2679807966. 
92. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0745 га   Ткаченко Валентині 
Володимирівні по вул. Гагаріна,19 м. Корюківка.  
92.1. Передати  Ткаченко Валентині Володимирівні безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0745 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:003:0932, по вул. Гагаріна,19, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Гагаріна,19, ідентифікаційний 
номер – 2224210006. 
93. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,1000 га гр. Пономаренку Володимиру Івановичу 
для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, (присадибна ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування в межах Корюківської міської ради за адресою: м. 
Корюківка, вул. Червонохутірська, 52. 
93.1. Передати  Пономаренку Володимиру Івановичу безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:003:0930 по вул. Червонохутірська, 52, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою:м. Корюківка, Червонохутірська, 52, 
ідентифікаційний номер – 2078908653.      
94. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку ) загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка  Борисенко Марії 
Павлівні по вул. Лісова,26,  м. Корюківка.  
94.1. Передати  Борисенко Марії Павлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1027, по вул. Лісова,26, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова,32, кв.3, ідентифікаційний номер –
0899824203. 
95. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку ) загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  Ващенко Ірині 
Миколаївні по вул. Червонохутірська,97, м. Корюківка.  
95.1. Передати Ващенко Ірині Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0935, по вул. Червонохутірська,97, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Чернігів, пр.-т Миру,211, кв.1 ідентифікаційний 
номер – 2660806464. 
96. Відмінити  п.10 рішення 25 сесії Корюківської міської ради  5 скликання 
”Про  приватизацію земельних ділянок“ від 06.10.2009 р. в  частині передачі 
безоплатно у власність земельної ділянки для  обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,10 га, та для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,02 га Гнатюку Василю 
Петровичу, по вул.Лермонтова,9,  м. Корюківка, в зв’язку з поданою заявою. 
97. Відмінити  п.10 рішення 25 сесії Корюківської міської ради  5 скликання 
”Про  приватизацію земельних ділянок“ від 06.10.2009 р. в  частині передачі 
безоплатно у власність земельної ділянки для  обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,06 га, Гнатюку Віктору 
Васильовичу  , по вул. З.Космодем'янської,5,  м. Корюківка, в зв’язку з поданою 
заявою. 
98. Відмінити рішення виконкому Корюківської міської ради № 386  “Про 
приватизацію земельних ділянок” від 26.12.2001 р., затверджене рішенням 
дванадцятої сесії Корюківської міської ради   двадцять четвертого скликання   
від 26.12.2003 р. “Про приватизацію земельних ділянок” в частині передачі 
безоплатно у власність земельної ділянки площею  0,10 га для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель  і споруд Алексієнко Валентині 
Олександрівні по вул. Дачна,39, м. Корюківка в зв’язку з поданою заявою. 
99. Власникам земельних ділянок забезпечити виконання обов’язків та способів 
добросусідства відповідно до вимог статей 91 та 103 Земельного кодексу 
України. 
100. У разі порушення норм статі 140 та за згідно статей 143, 147 Земельного 
кодексу України власник земельної ділянки, може бути позбавлений права 
власності на земельну ділянку в порядку визначеному законодавством. 
101. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття в міську 
комунальну власність майна 
 
 Розглянувши звернення Корюківської міської молодіжної громадської 
організації "Альтернатива" про прийняття в міську комунальну власність 
майна, придбаного за благодійні кошти, керуючись ст. 26, 60 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Прийняти в міську комунальну власність безкоштовно та на баланс 
Корюківської міської ради наступне майно: 
 - качалка-балансир в кількості 1 шт. на суму - 1387,50 грн.; 
 - гойдалка подвійна металева в кількості 1 шт. на суму - 3675 грн.; 
 - качалка "Метелик" в кількості 1 шт. на суму - 2175 грн.; 
 - лавка в кількості 4 шт. на суму - 4500 грн. 
 
2. Начальнику фінансово-господарського відділу (головному бухгалтеру) 
Корюківської міської ради Кіктєвій І.Л. здійснити прийняття-передачу майна та 
постановку його на бухгалтерський облік згідно вимог чинного законодавства. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тринадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
25 жовтня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про розгляд заяв 
 
     Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12 
Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Відмовити  Зайцю Дмитру Івановичу в наданні дозволу на виготовлення 
технічної документації по оформленню права оренди земельної ділянки 
орієнтовним розміром 0,10 га по вул. Миру,5, м. Корюківка для добудови 
незавершеного будівництвом житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в зв’язку з тим, що недобудований будинок передавався для добудови, 
як службове житло, Корюківському районному відділу  РВ УМВС України, та 
після завершення будівництва та здачі будинків в експлуатацію вони мають 
бути передані до житлового фонду Корюківської міської ради для подальшого 
розподілу їх під службове житло для працівників Корюківського РВ УМВС 
України. 
2. Відмовити  Коворотуші Валерію Володимировичу  в наданні дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання договору 
оренди земельної ділянки по вул. Вокзальна,10а, кадастровий номер: 
7422410100:01:001:0160, так, як дана земельна ділянка знаходиться в 
користуванні на умовах оренди в іншого землекористувача.    
3. Відмовити Корюківській районній кредитній спілці «Корюківська» в 
продовженні дії Договору оренди землі від 18.08.2011 р. в зв’язку з тим, що 
надати в оренду або у власність землю під приміщеннями багатоповерхового 
будинку є неможливим, оскільки неможливо створити об’єкт земельних 
відносин - земельну ділянку, не порушуючи єдиного комплексу нерухомого 
майна. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
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