
 

                                                                                                                                             
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(п’ятнадцята сесія шостого  скликання) 
 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення частини земельної ділянки 
 
 Розглянувши заяви громадян, заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення частини земельної ділянки 
у власність площею 0,0250 га гр. Гаврюшу Дмитру Михайловичу, яка 
знаходиться у власності, цільове призначення якої змінюється із земель для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), в землі для комерційної діяльності (будівництво 
приміщення для виробництва кулінарних виробів) за адресою: вул. Вокзальна, 
24-А, м. Корюківка. 
 
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 
 

(п’ятнадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
21 грудня 2012 року       
м. Корюківка 
 

Про вилучення частини орендованої  
земельної ділянки та надання дозволу  
на розробку проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки 
 
 Розглянувши  заяву ФОП Єременка Сергія Миколайовича та подані 
матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись статтями 17, 141 
Земельного кодексу України, статтею 30 Закону України «Про оренду землі», 
статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Надати ФОП Єременку Сергію Миколайовичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 
0,1000 га в зв’язку з поданою заявою про вилучення частини земельної ділянки 
по вул. Г. Костюк, 20, м. Корюківка, яка знаходиться в оренді заявника та не 
використовується за призначенням. 
 
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 
 

(п’ятнадцята сесія шостого  скликання) 
 
21 грудня 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  26 сесії Корюківської міської ради  5 скликання від 
10.11.2009 р. "Про  дозвіл на виготовлення  технічної документації із 
землеустрою по безоплатному оформленню та видачі державних актів на право 
власності на земельні ділянки" 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 0,06 га 
Алексієнку Олександру Леонідовичу, по вул. Польова, 42-Б, м. Корюківка, 
зареєстрований вул. Польова, 42-б, м. Корюківка. 
 
2. Відмінити рішення 18 сесії Корюківської міської ради 5 скликання від  
30.04.2008 р. "Про дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою по безоплатному оформленню та видачі державних актів на право 
власності на земельні ділянки" 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  Бука Ніні Леонідівні по вул. Поліська, 23, м. Корюківка, зареєстрована 
м. Корюківка, вул. Поліська, 23.  
 
3. Відмінити рішення 28 сесії Корюківської міської ради 5 скликання від 
24.02.2010 р. "Про дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою по безоплатному оформленню та видачі державних актів на право 
власності на земельні ділянки" 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 Михайловій Любові 
Федорівні розміром  0,10 га  по вул. Пролетарська, 52, м. Корюківка та для 
ведення особистого селянського господарства Михайловій Любові Федорівні 
розміром 0,0609 га по вул. Пролетарська, 52, зареєстрована: м. Корюківка,   вул. 
Пролетарська, 52.  
 
4. 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 
 (п’ятнадцята сесія шостого  скликання) 

 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про  внесення змін до рішення  
двадцять третьої сесії Корюківської  
міської ради п’ятого скликання від 30.04.2009 р.  
"Про затвердження матеріалів погодження та  
надання дозволу на виготовлення технічної  
документації щодо складання документів,  
що посвідчують право постійного користування  
земельною ділянкою"  
 
 Розглянувши клопотання територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Корюківської районної державної 
адміністрації, 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. Внести зміни в рішення двадцять третьої сесії Корюківської міської ради 
п’ятого скликання від 30.04.2009 р. "Про затвердження матеріалів погодження 
та надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів, що посвідчують право постійного користування земельною 
ділянкою", де п. 3 викласти в такій редакції: "дати дозвіл територіальному 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Корюківської 
районної державної адміністрації на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного 
користування земельною ділянкою в межах м. Корюківка, вул. Вокзальна, 2". 
 
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 
 

(п’ятнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
                                                            
Про внесення змін до рішення  
дев’ятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від  20 січня 2012 року 
"Про міський бюджет на 2012 рік" 
 
 Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись пунктом 8 статті 
78 та статтями 14, 23, 71 Бюджетного кодексу України (зі змінами та 
доповненнями),  

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. 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        
9774,3 тис. грн. 
 Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі        
7662,4 тис. грн.,спеціального фонду бюджету 1811,9тис.грн., у тому числі  
бюджету розвитку 999,2 тис. грн. (додаток № 1). 
 
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі 
10793,8тис.грн.,у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 
8067,1тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2726,7тис.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 4193,6 тис. 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.  
 
2. 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 
 

(п’ятнадцята  сесія шостого  скликання) 
 
21 грудня 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: 
- Лашко Лідії Іванівні, зареєстрована: м. Корюківка, вул. Франка, 87, Лашко 
Олександру Петровичу, зареєстрований: м. Корюківка, вул. Прорізна,8, Лашко 
Андрію Петровичу, зареєстрований: м. Корюківка, вул. Франка, 136 − 
орієнтовним розміром 0,1000 га по вул. Франка, 87, м. Корюківка, у спільну 
сумісну власність.    
- Рудому Валентину Олексійовичу – орієнтовним розміром 0,1000 га, по вул. 
Дудка, 11, м. Корюківка. Зареєстрований: вул. Дудка, 11, м. Корюківка. 
- Примаченку Петру Миколайовичу – орієнтовним розміром 0,1000 га, по вул. 
Шевченка, 29, м. Корюківка. Зареєстрований: с. Савинки, Корюківського 
району, вул. Л. Українки, 7.  
- Рубцовій Ганні Максимівні – розміром 0,1000 га, кадастровий номер: 
7422410100:01:003:0865 по вул. Набережна, 18, м. Корюківка. Зареєстрована:  
м. Корюківка, вул. Набережна, 18. 
- Ісаченко Марії Федосіївні - орієнтовним розміром 0,06 га, по вул. Бібліотечна, 
5, м. Корюківка. Зареєстрована : м. Корюківка, вул. Бібліотечна, 5. 



- Дятел Ніні Володимирівні – орієнтовним розміром 0,06 га, по вул. Куйбишева, 
52, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Куйбишева, 52. 
- Осипенко Валлі Михайлівні – орієнтовним розміром  0,1000 га, по вул. 8-го 
Березня, 1, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 8-го 
Березня, 1. 
- Карпенко Марії Іларіонівні – орієнтовним розміром 0,1000 га, по        
вул. К. Марса, 49, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,     
вул. К. Марса, 49. 
- Скрипка Ніні Вікторівні – орієнтовним розміром 0,1000 га,        
по вул. Комсомольська, 27, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
м. Корюківка, вул. Комсомольська, 27. 
- Люшняк Марії Петрівні  – орієнтовним розміром  0,1000 га, по вул. Мічуріна, 
34, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Мічуріна, 34. 
- Зайцю Миколі Васильовичу – орієнтовним розміром 0,1000 га,        
по вул. Горького, 66, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул. Горького, 66. 
- Бука Ніні Леонідівні – орієнтовним розміром  0,06 га, по вул. Поліська, 23,     
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Поліська, 23. 
- Алексієнку Олександру Леонідовичу – орієнтовним розміром  0,06 га,         
по вул. Польова, 42-Б, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул. Польова, 42-Б. 
- Радченку Олександру Миколайовичу – орієнтовним розміром  0,06 га,        
по пров. Суворова, 8, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
пров. Суворова, 8. 
- Алексієнко Валентині Олександрівні – орієнтовним розміром 0,1000 га,        
по вул. гетьмана Сагайдачного, 14, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:     
м. Корюківка, вул. Сагайдачного, 14. 
- Євтушенку Олександру Олексійовичу – орієнтовним розміром 0,1000 га,       
по вул. 8-го Березня, 19, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
м. Корюківка, вул. 8-го Березня, 19. 

  - для ведення особистого селянського господарства:    
- Лашко Лідії Іванівні, зареєстрована: м. Корюківка, вул. Франка, 87, Лашку 
Олександру Петровичу, зареєстрований: м. Корюківка, вул. Прорізна,8, Лашку 
Андрію Петровичу, зареєстрований: м. Корюківка, вул. Франка, 136 − 
орієнтовним розміром 0,05 га по вул. Франка, 87, м. Корюківка, у спільну 
сумісну власність.                                      
- Рубцовій Ганні Максимівні – розміром  0,0556 га, кадастровий номер: 
7422410100:01:003:0866 по вул. Набережна, 18, м. Корюківка. Зареєстрована за 
адресою: м. Корюківка, вул. Набережна, 18. 
- Ваську Василю Олександровичу – орієнтовним розміром  0,04 га, по        
вул. Пролетарська, 10, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, 
вул. Пролетарська, 10. 
- Осипенко Валлі Михайлівні – орієнтовним розміром  0,08 га, по вул. 8-го 
Березня, 1, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 8-го 
Березня,1. 



- Карпенко Марії Іларіонівні – орієнтовним розміром  0,05 га, по вул. К. Марса, 
49, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. К. Марса, 49. 
- Єрмоленку Володимиру Олександровичу – орієнтовним розміром  0,05 га, по 
вул. Гоголя, 28, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,       
вул. Гоголя, 28. 
- Люшняк Марії Петрівні - орієнтовним розміром  0,03 га, по вул. Мічуріна, 34, 
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Мічуріна, 34. 
- Іваненку Євгенію Івановичу - орієнтовним розміром  0,09 га, по пров. Кірова, 
9, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, пров. Кірова, 9. 
- Дуреко Раїсі Феодосіївні - орієнтовним розміром  0,1000 га, по вул. Суворова, 
1,  м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. Суворова, 1. 
- Зайцю Миколі Васильовичу – орієнтовним розміром  0,05 га, по вул. Горького, 
66, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Горького, 66. 
- для індивідуального гаражного будівництва:              
- Шулейку Василю Євгеновичу - розміром 0,0028 га по вул. Кошового, гараж 
№169-А. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Перемоги, 25.  
- Тарасенку Василю Олексійовичу - розміром  0,0031 га по вул. Кошового, 
гараж № 137-А, кадастровий номер №7422410100:01:002:1118. Зареєстрований 
за адресою: м. Корюківка, вул. Чехова, 13.  
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:  
 - Лопачук Ірині Григорівні – орієнтовним розміром 0,10 га, по        
вул. Червонохутірська, 2/2, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
м. Корюківка, вул. Червонохутірська, 2/2.  
- Синявській Юлії Миколаївні – орієнтовним розміром 0,10 га,        
по вул. Вокзальна, 114, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, 
вул. Гоголя, 11.  
- Хоменко Валентині Іванівні – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул. 8-го 
Березня, 30-В, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,        
вул. Шевченка, 74-А, кв. 58.  
- Богдановській Ганні Кирилівні – орієнтовним розміром 0,10 га,        
по вул. Вокзальна, 96-А, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
м. Корюківка, вул. Дудка, 84. 
- Авраменку Павлу Олександровичу – орієнтовним розміром  0,10 га, по вул.     
8-го Березня, 3-Б, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,      
вул. Чапаєва, 24.  
 - Галущенку Віктору Володимировичу – орієнтовним розміром 0,10 га,        
по вул. Франка, 26 В, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою : м. Корюківка, 
вул. Набережна, 6. 
- Бикову Олександру Миколайовичу – орієнтовним розміром 0,10 га,        
по вул. Франка, 26 Г,  м. Корюківка. Зареєстрований за адресою : м. Корюківка, 
ІІ пров. Садової, 5-З. 



- Малиш Яні Яківні - орієнтовним розміром 0,10 га, по вул. Шевченка, 144-Б,      
м. Корюківка. Зареєстрована: м. Корюківка, вул. Радянська, 1, кв.3.                                 
- для індивідуального гаражного будівництва:              
- Шулейку Олександру Васильовичу - орієнтовним розміром 0,003 га        
по вул. Кошового, гараж № 7-А . Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,      
вул. Бульварна, 2, кв.3. 
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для надання її в оренду для обслуговування приміщень та виробничої 
діяльності під викупленим майном по пров. Індустріальному, 1 В, м. Корюківка,  
гр. Миснику Миколі Володимировичу. Зареєстрований: м. Корюківка, вул. 
Першотравнева, 30. 
4. Внести зміни в рішення 13 сесії Корюківської міської ради 6 скликання від 
25.10.2012 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації на 
земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства: 
- Доропію Григорію Семеновичу розміром 0,16 га по вул. Кірова, 28,        
м. Корюківка, замість 0,10 га в зв’язку з технічною помилкою.  
5. Внести зміни до п.2 рішення 7 сесії Корюківської міської ради 6 скликання від 
18.10.2011 року "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 і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
Давидову Леоніду Миколайовичу, виклавши дану частину рішення в новій 
редакції, а саме: 
- дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Давидову 
Леоніду Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,06 га по пров. Колгоспнний І-й, 
буд.17, м. Корюківка.  
6. Внести зміни до п.2 рішення другої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 14.12.2010 р. "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на розробку 
проектно-технічної документації на земельні ділянки для надання їх в оренду для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд   
Роговенко Світлані Миколаївні, виклавши дану частину рішення в новій 
редакції, а саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації на земельну ділянку гр. 
Роговенко Світлані Миколаївні для надання її в оренду для будівництва і 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд  площею 
0,0696 га, кадастровий номер 74224410100:01:003:0942,  по пров. Індустріальний, 
10, м. Корюківка.  
7. Внести зміни до п.1 рішення восьмої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання  від 01.12.2011 р. “Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 



технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки для обслуговування 
індивідуального гаражного будівництва Гиричу Анатолію Борисовичу, виклавши 
дану частину рішення в новій редакції, а саме:  
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для 
обслуговування індивідуального гаражного будівництва Гиричу Анатолію 
Борисовичу площею 0,0026 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1213, по 
вул. Франка, гараж 140-А, м. Корюківка. 
8. Внести зміни до п. 1 рішення одинадцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого  скликання від 24.05.2012 р. “Про дозвіл на виготовлення проектно-
технічної документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, 
що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва і 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд Милейку 
Ігорю Анатолійовичу виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
 - надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва 
і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд Милейку 
Ігорю Анатолійовичу - площею  0,0821 га, по вул. гетьмана Сагайдачного, 9, м. 
Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1035. 
9. Внести зміни до п. 1 рішення одинадцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 24.05.2012 року  “Про дозвіл на виготовлення проектно-
технічної документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, 
що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва і 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд Янченку 
Анатолію Володимировичу, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а 
саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва 
і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд Янченку 
Анатолію Володимировичу - площею  0,0649 га, по вул. Першотравнева, буд. 34, 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1014. 
10. Внести зміни до п.1 рішення сьомої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 01.12.2011 року  “Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Гончаренко Олені Михайлівні, виклавши дану частину 
рішення в новій редакції, а саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Гончаренко Олені Михайлівні - площею  



0,0830 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:0950, по вул. Суворова, 12,        
м. Корюківка. 
11. Внести зміни до п.1 рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 27.07.2012 року  “Про дозвіл на виготовлення проектно-
технічної документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, 
що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва і 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд  Філімоновій 
Світлані Вікторівні, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва 
і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд Філімоновій 
Світлані Вікторівні – площею 0,0601 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1221, по вул. Франка, 2, м. Корюківка. 
12. Внести зміни до п.1 рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської ради 
п'ятого скликання від 15.01.2008 року  “Про дозвіл на виготовлення проектно-
технічної документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на 
виготовлення технічної документації, що підтверджують розміри земельних 
ділянок, які знаходяться в користуванні для надання їх безоплатно у власність 
Васюку Миколі Миколайовичу, виклавши дану частину рішення в новій редакції, 
а саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Васюку Миколі Миколайовичу - площею  
0,0503 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1037, по вул. Кірова, 139,        
м. Корюківка.  
13. Внести зміни до п. 1 рішення тридцять другої сесії Корюківської міської ради 
п’ятого скликання від 29.10.2010 року  “Про дозвіл на виготовлення проектно-
технічної документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на 
виготовлення проектно-технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки Білогур Ганні 
Семенівні, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва 
і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд Білогур  
Ганні Семенівні - площею 0,0732 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1033, 
по вул. Братчикова, 40, м. Корюківка. 
14. Внести зміни до п. 1 рішення другої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 14.12.2010 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
доментації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
проектно-технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки Шатинському Миколі 
Васильовичу, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
- надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для 



будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд 
Шатинському Миколі Васильовичу - площею  0,1000 га, по вул. Гетьмана 
Сагайдачного, 11, м. Корюківка. 
15. Внести зміни до п. 2 рішення шостої сесії Корюківської міської ради шостого  
скликання від 27.07.2011 року "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 і обслуговування  жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  Смаглюк Світлані Володимирівні, виклавши 
дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
- надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для передачі їх безоплатно у власність для будівництва і обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд Смаглюк Світлані 
Володимирівні - площею  0,0600 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1250, 
по вул. Бульварна, 25 а, м. Корюківка.  
16. Відмінити рішення двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради п’ятого 
скликання від 11 грудня 2009 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-
технічної документації на земельні ділянки" в частині затвердження матеріалів 
про вибір місця розташування земельних ділянок та надання дозволу на 
виготовлення проекту відведення громадянам для будівництва і обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд: 
- Зайцю Миколі Васильовичу - орієнтовним розміром 0,1000 га по вул. Горького, 
66. Зареєстрований: м. Корюківка, вул. Горького, 66; 
для ведення особистого селянського господарства: 
- Зайцю Миколі Васильовичу – орієнтовним розміром 0,05 га по вул. Горького, 
66, м. Корюківка. Зареєстрований: м. Корюківка, вул. Горького, 66. 
17. Відмінити рішення двадцять дев'ятої сесії Корюківської міської ради п'ятого 
скликання "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації на 
земельні ділянки" від 28 травня 2010 року в частині надання дозволу на розробку 
проекту відведення земельних ділянок для передачі їх безоплатно у власність 
громадянам для будівництва індивідуальних гаражів: 
- Галущенку Сергію Володимировичу – орієнтовним  розміром 0,003 га по      
вул. Франка-Кошового. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,        
вул. Набережна, 6. 
18. 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. 
19. 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 
(п’ятнадцята  сесія шостого  скликання) 

 
21 грудня  2012 року  
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою по зміні цільового  
призначення земельних  ділянок 
 
       Розглянувши заяви громадян, заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, керуючись 
ст. 20, 93 Земельного Кодексу України,  ст. 12 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
1. Дати дозвіл Саранчук Оксані Олександрівні на виготовлення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 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 – 
7422410100:01:001:0654, за адресою: м. Корюківка, вул. Гарнієра, 2. 
2. Дати дозвіл Панюкову Олександру Валерійовичу на виготовлення  проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміром 0,0848 га для зміни 
цільового призначення - під комерційне використання, із земель призначених для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер – 7422410100:01:001:1018, за адресою: м. Корюківка, 
вул. Г. Костюк, 1а. 
3. Дати дозвіл Матюсі Олексію Олеговичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки розміром 0,0834 га для зміни цільового 
призначення - під комерційне використання, із земель призначених для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, кадастровий номер –7422410100:01:001:1017, за адресою: м. Корюківка,    
вул. Г. Костюк, 1б. 
4. Дати дозвіл Малишу Дмитру Леонідовичу на виготовлення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміром 0,1000 га для зміни 



цільового призначення - під комерційне використання, із земель призначених для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер –7422410100:01:001:0944, за адресою: м. Корюківка,    
вул. Галини Костюк, 35-б. 
5. Дати дозвіл Кир’ян Тетяні Григорівні на виготовлення  проекту  землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки розміром 0,1000 га для зміни цільового 
призначення - під комерційне використання, із земель призначених для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровий номер –7422410100:01:001:0943, за адресою: м. Корюківка,    
вул. Галини Костюк, 35-а. 
6. 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 
(п’ятнадцята  сесія шостого  скликання) 

 
21 грудня  2012 року  
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для будівництва інженерних мереж та  
надання земельної ділянки в оренду 
 
      Розглянувши заяву Костюк Віри Василівні, 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 Костюк Вірі Василівні  на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду на період будівництва 
розподільчого газопроводу по вул. Набережній від буд. №24 до буд. №28,        
м. Корюківка, Чернігівської області. Встановити орендну плату у 3 
(трикратному) розмірі ставки земельного податку. Оформити договір оренди у 
встановленому законом порядку. 
 
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 
 

(п’ятнадцята сесія шостого  скликання) 
 
21 грудня  2012 року  
м. Корюківка 
  
Про заміну Державних актів                                                                                              
на право постійного користування                                                                                  
земельними ділянками 
 
 Розглянувши клопотання Державної інспекції сільського господарства в 
Чернігівській області, 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 заміну Державного акту на право постійного користування 
земельною ділянкою площею 0,0890 га по пров. Вокзальний, 7, в зв’язку з 
реорганізацією Корюківської райдержнасінінспекції та приєднання її до 
Державної інспекції сільського господарства в Чернігівській області. 
1.1. Рекомендувати Державній інспекції сільського господарства в 
Чернігівській області замовити виготовлення документації із землеустрою для 
приведення у відповідність документу, що посвідчує право на земельну 
ділянку. 
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 
 

(п’ятнадцята  сесія шостого  скликання) 
 
21 грудня 2012 року 
 
Про затвердження нормативно грошової оцінки  
с. Лебіддя Корюківської міської ради 
  
 Розглянувши 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", 
керуючись ст. 18 Закону України "Про оцінку земель",  
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити нормативно грошову оцінку по с. Лебіддя Корюківської міської 
ради (додається). 
 
2. 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 

 
(п’ятнадцята  сесія шостого  скликання) 

 
21 грудня  2012 року  
м. Корюківка 
  
Про затвердження Програми 
поводження з твердими побутовими 
відходами в м. Корюківка  
на 2013-2018 р.р. 

 З метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного 
збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення відходів і 
обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я 
людини, відповідно до Постанови КМУ від 4.03.2004 р. № 265 "Про 
затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами", 
Закону України "Про відходи» та керуючись статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні",  

міська рада в и р і ш и л а :  

1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами в місті 
Корюківка на 2013-2018 роки (додається). 

2. Фінансово-господарському відділу щорічно, в межах наявних фінансових 
ресурсів, забезпечити фінансування заходів Програми поводження з твердити 
побутовими відходами в місті Корюківка на 2013-2018 роки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань житлово-комунального господарств, благоустрою, надзвичайних 
ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за 
використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 

 Міський голова                                                                    І.В.Матюха 

  



                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                   рішенням п’ятнадцятої  
                                   сесії міської ради 

                           шостого скликання   
                                                                                                 від 21 грудня 2012 року 

ПРОГРАМА 

поводження з твердими побутовими відходами  

в м. Корюківка на 2013-2018 роки 

Загальна характеристика поводження з ТПВ, аналіз існуючих проблем  
 
 У місті Корюківка на діючому полігоні захоронюються щороку близько 

6,5 тис. м. куб. твердих побутових відходів (далі - відходів). Загальна площа 
полігону складає  3,2833 га.  

Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного 
очищення міста і здійснюється комунальним підприємством Корюківська ЖЕК. 

Для збирання та тимчасового зберігання відходів використовуються євро-
контейнери . Контейнери для збирання побутового сміття по місту розміщені на 
асфальтованих контейнерних майданчиках за адресами: вул. Червонохутірська, 
вул. З. Космодем’янської, вул. Колгоспна, вул. Нова, вул. Дудка, вул. 
Індустріальна, вул. К.Маркса, вул. Щорса. Всі побутові відходи захоронюються 
на полігоні ТПВ. На полігоні ТПВ виконано обваловку території, дизбар’єр,  
Об'єкт паспортизовано. 

Ефективне вирішення питань, пов'язаних з погодженням з відходами, 
можливе лише за умови визначення основних напрямів та розв'язання основних 
завдань з реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, 
визначених Програмою поводження з твердими побутовими відходами в місті, 
яка враховує сучасний стан економіки міста, перспективи його соціального 
розвитку. 

Мета та основні завдання 
 

 Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню 
повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення 
відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та 
здоров'я людини. 

Для досягнення цієї мети передбачається розв'язати такі основні 
завдання: 
- будівництво сучасного полігону твердих побутових відходів;  
- зменшити обсяги захоронення відходів шляхом упровадження нових сучасних 
методів із збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та 
знешкодження; 
- впроваджувати нове обладнання у сфері поводження з відходами; 
- реформувати систему санітарного очищення; 



- організація 75-% збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору; 
-  посилення контролю за діючим звалищем побутових відходів для запобігання 
шкідливого впливу на довкілля та здоров’я людей, рекультивацію земельних 
ділянок після закриття звалища; 
-  зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення 
на звалищі; 
- врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності 
виробничої діяльності; 
- покращення якості і розширення обсягів надання послуг; 
- впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та покращення обліку 
і звітності; 
-  зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я населення. 

Проблеми, що мають місце у сфері поводження з відходами, потребують 
невідкладного розв'язання та фінансування заходів. 

Питання інвестування цієї сфери повинно вирішуватися комплексно за 
рахунок усіх можливих джерел фінансування. 
  

ІІІ. Основні напрями розв'язання завдань 
 

Визначені завдання передбачається розв'язати за такими напрямками:  
- забезпечення застосування сучасних високоефективних сміттєвозів,  
- забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля виведеного з 
експлуатації полігону ТПВ, 
- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території; 
- облаштування діючого сміттєзвалища, контейнерних майданчиків; 
- оновлення контейнерного господарства; 
- облаштування санітарних зон сміттєзвалища; 
- створення сучасного полігону ТПВ  
- виділення земельної ділянки під будівництво полігону ТПВ; 
- виготовлення  проектно-кошторисної документації на будівництво  полігону 
твердих   побутових відходів; 
- будівництво полігону твердих побутових відходів; 
- впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ. 
 

ІV. Етапи виконання 
 

Визначені у додатку до цієї Програми заходи, передбачається здійснити у 
два етапи: 

Перший (2013-2014 роки) - впровадження нормативно-правової бази у 
сфері поводження з відходами, реформування системи управління у цій сфері, 
стабілізація фінансово-економічного стану Корюківської ЖЕК, забезпечення 
сприятливих умов для залучення інвестицій з метою переоснащення системи 
санітарного очищення міста, а також проведення моніторингу побутових 
відходів. Підготовка проектно-технічної документації на будівництво полігону 
ТПВ 



Другий (2015-2018) роки – будівництво полігону ТПВ. 
 

V Механізм забезпечення виконання Програми 
 

 Виконання програми відповідно до своїх повноважень забезпечується 
виконкомом міської ради. 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок 
коштів державного бюджету, коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища, коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 
забезпечення виконання Програми здійснюється у порядку, встановленому 
законодавством. 

VІ. Очікувані результати 
 

Виконання Програми дасть змогу: 
- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне 
середовище та здоров'я людини, 
- створити умови для очищення міста від забруднення побутовими відходами, 
- зменшити обсяги захоронення побутових відходів, 
- упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами, 
- поліпшити якість обслуговування населення міста у сфері поводження з 
відходами, 
- перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та 
рентабельну галузь комунального господарства. 

 

 Секретар міської ради                                                   Л.В.Малиш 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



                                                                                     Додаток до Програми 

ЗАХОДИ  

щодо забезпечення виконання Програми поводження з твердими  

побутовими відходами в місті Корюківка на 2013-2018 роки 

 

№ 
з/п 

Заходи За роками 
виконання

Загальний 
обсяг 
фінансува
ння, тис. 
грн. 

Виконавці  

1. Впровадження економічно 
обґрунтованих тарифів на 
послуги з вивезення та 
захоронення ТПВ 

2013-
2018  

- Корюківська ЖЕК 

2. Придбання спецтехніки та 
обладнання :  

бульдозер Т – 130;  

контейнерів для сміття – 25 
( 25 тис. щорічно) 

  

2013-
2018 

  

250,0 

 

125,0  

Виконком міської ради, 

Корюківська ЖЕК 

3.  Впровадження 
комп’ютерної програми 
«Абонент» 

2013-
2014 

8,0 Корюківська ЖЕК 

4. Здійснення ремонту та 
обслуговування 
спецтехніки 28,0 тис. 
щорічно 

2013-
2018 

140,0 

 

Корюківська ЖЕК 

5. Впровадження роздільного 
збирання ТПВ 

2016-
2018 

100,0 Корюківська ЖЕК 

6. Роботи із санітарного 
очищення міста – 550,0 тис. 
грн. щорічно 

2013-
2018 

3300,0 Виконком міської ради, 

Корюківська ЖЕК 

7. Ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ на території 
міста (15 тис. щорічно) 

2013-
2018 

90,0 Корюківська ЖЕК  

8. Будівництво контейнерних 
майданчиків в 
макрорайонах  
багатоповерхової  забудови 

2013-
2018 

90,0 Виконком міської ради, 

Корюківська ЖЕК 



9. Будівництво полігону ТПВ  
1.виготовлення ПКД 

2.співфінансування 
будівництва 

2014-
2015 

2016-
2018 

160,0 

 

560,0 

Виконком міської ради 

10. Впровадження: 

- системи моніторингу 
поводження з ТПВ; 

- правил з організації 
збирання, транспортування 
та утилізації ТПВ; 

- порядку організації роботи 
із санітарного очищення 
приватного сектору; 

- підвищення кваліфікації 
фахівців житлово-
комунального господарства 

2012-
2014 

10,0 Корюківська ЖЕК 

 Всього, тис. грн.: 2013-
2018 

4933,0  

 
Заступник міського голови                                           О.М. Биков 



                                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(п’ятнадцята  шостого  скликання) 
 
 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проектно-технічної  
документації із землеустрою  та надання 
земельних ділянок в постійне користування 
  
 
    Розглянувши клопотання Корюківської міжрайонної державної податкової 
інспекції Чернігівської області Державної податкової служби, заслухавши 
висновки постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 
архітектури, будівництва, керуючись ст. 12 Земельним Кодексом України,       
ст. 26 Законом 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 постійного користування земельною 
ділянкою, загальною площею 0,1815 га,  Корюківської міжрайонної державної 
податкової інспекції Чернігівської області Державної податкової служби для 
громадського призначення (обслуговування адміністративної будівлі та 
підсобних приміщень). Земельна ділянка розташована за адресою:        
м. Корюківка, вул. Передзаводська, 2. 
1.1. Надати Корюківській міжрайонній державній податковій інспекції 
Чернігівської області Державній податковій службі земельну ділянку площею 
0,1815 га, кадастровий номер: 7422410100:01:003:0124, в постійне користування 
для громадського призначення (обслуговування адміністративної будівлі та 
підсобних приміщень) за адресою: м. Корюківка, вул. Передзаводська, 2. 
1.2. Видати Корюківській міжрайонній державній податковій інспекції 
Чернігівської області Державній податковій службі державний акт на право 
постійного користування земельною ділянкою на площу 0,1815 га,     



кадастровий номер: 7422410100:01:003:0124, за адресою: м. Корюківка,        
вул. Передзаводська, 2. 
 
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 
 

(п’ятнадцята сесія шостого скликання) 
 

21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо розмежування земель державної  
та комунальної власності населеного 
пункту м. Корюківки Чернігівської області 
 
    Розглянувши висновок державної експертизи землевпорядної документації 
від 21.11.2012 р. № 263 /додається/ та проект землеустрою щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності населеного пункту м. Корюківки 
Чернігівської області, враховуючи, що генеральний план м. Корюківки втратив 
чинність та потребує коригування, а межі населеного пункту м. Корюківка не 
визначені та не затверджені відповідно до вимог чинного законодавства, на 
підставі рекомендацій постійної комісії міської ради з питань регулювання 
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада  в и р і ш и л а: 
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності населеного пункту м. Корюківки, Корюківського 
району,  Чернігівської області (додається). 
2. Затвердити межі населеного пункту м. Корюківки,  Чернігівської області у 
межах визначених проектом землеустрою щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності населеного пункту м. Корюківки, 
Корюківського району,  Чернігівської області. 
3. Встановити, що п.2 даного рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року та 
діє на період до виготовлення та затвердження міською радою нового 
генерального плану міста Корюківки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради 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 
 

(п’ятнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу на будівництво 
на орендованій земельній ділянці 
 
 Розглянувши клопотання МПП "Глорія", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 25 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. Надати дозвіл МПП "Глорія" на будівництво на земельній ділянці, 
орендованій згідно договору оренди землі від 18.05.2009 року, що знаходиться 
за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 73. 
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради 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 
 

(п’ятнадцята сесія шостого скликання) 
 

 
21 грудня 2012 року 
м. Корюківка 
 

Про надання дозволу на продовження   
договорів оренди майна міської комунальної  
власності та встановлення орендної плати 
 
     Розглянувши звернення Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
релігійної громади УПЦ Свято – Іоанно – Богословської парафії, приватного 
підприємства «ТОРГ – СВ» щодо продовження дії договорів оренди майна 
міської комунальної та надання пільг по сплаті орендної плати, 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 в и р і ш и л а: 
 
1. Продовжити термін дії договору оренди частини нежитлового приміщення 
по вул. Дудко,64 м. Корюківка від 30 травня 2007 року, укладеного з центром 
поштового зв`язку № 4 ЧД УДППЗ «Укрпошта» на наступний період з 1 січня 
по 31 грудня 2013 року. 
1.1. Надати центру поштового зв’язку № 4 ЧД УДППЗ «Укрпошта» пільгу на 
2013 рік по сплаті орендної плати за оренду приміщення площею 26,75 м2  
міської комунальної власності за адресою вул. Дудка,64 та встановити розмір 
плати в сумі одна гривня на рік. 
 
2. Продовжити термін дії договору оренди частини нежитлового приміщення 
по вул. Дудко,64 м. Корюківка, від 1 грудня 2006 року, укладеного з релігійною 
громадою УПЦ Свято – Іоанно – Богословської парафії м. Корюківка на 
наступний період з 1 січня по 31 грудня 2013 року. 
2.1. Надати релігійній громаді УПЦ Свято – Іоанно – Богословської парафії 
пільгу на 2013 рік по сплаті орендної плати за оренду приміщення площею   



61,3 м2  міської комунальної власності за адресою вул. Дудка,64 та встановити 
орендну плату в розмірі 10 відсотків від розрахованої вартості згідно договору 
оренди приміщення. 
 
3. Продовжити термін дії договору оренди майна міської комунальної власності 
по вулиці Вокзальна,5 – А м. Корюківка, укладеного з ПП «Торг – СВ» на 
наступний період з 1 січня по 31 грудня 2013 року. 
3.1. Надати ПП «Торг – СВ» пільгу на 2013 рік по сплаті орендної плати за 
оренду майна міської комунальної власності по вулиці Вокзальна,5 – А та 
встановити орендну плату  у розмірі 80 % від розрахованої вартості. 
3.2. Рекомендувати виконавчому комітету Корюківської міської ради 
розглянути звіт про оціночну вартість майна міської комунальної власності, 
переданого ПП "Торг − СВ" за договором оренди майна міської комунальної 
власності. 
 
4. Фінансово – господарському відділу Корюківської міської ради (Кіктєва І.Л.) 
забезпечити укладення додаткових угод до договорів оренди майна міської 
комунальної власності із користувачами згідно вимог чинного законодавства. 
 

5. 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 
(п’ятнадцята сесія шостого  скликання) 

 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про надання земельних  
ділянок в оренду 
 
    Розглянувши заяви громадян та клопотання Корюківської районної спілки 
споживчих товариств, та додані матеріали, заслухавши висновки постійної 
комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва,  
керуючись ст. ст.12, 123, 142 Земельного Кодексу України, ст. 15, 21, 24, 25 
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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують  право оренди на земельну ділянку Роговенко 
Світлані Миколаївні для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0696 га по 
пров. Індустріальний, 10, м. Корюківка.  
1.1. Надати Роговенко Світлані Миколаївні, ідентифікаційний номер –
2019416049,  зареєстрована за  адресою: м. Обухів, вул. Київська, 123, кв. 152, в  
оренду земельну ділянку площею 0,0696 га для  будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0942 по пров. Індустріальний, 10,        
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 Костюк Вірі 
Василівні для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Кірова, 160,  
м. Корюківка.  
2.1. Надати Костюк Вірі Василівні, ідентифікаційний номер –2039810181,  
зареєстрована за адресою: вул. Кірова, 160, м. Корюківка, земельну ділянку 



площею 0,1000 га для  будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1211 по вул. Кірова, 160, м. Корюківка терміном на 2 (два) 
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 Корюківській 
районній спілці споживчих товариств для комерційної діяльності площею 
0,0482 га по вул. Дудка, 39 Б,  м. Корюківка.  
3.1. Надати Корюківській районній спілці споживчих товариств, 
ідентифікаційний код: 01776429, зареєстрована за  адресою: м. Корюківка,        
вул. Вокзальна, 14,  в  оренду земельну ділянку площею 0,0482 га для 
комерційної діяльності, кадастровий номер 7422410100:01:003:0953 по        
вул. Дудка, 39 Б, м. Корюківка терміном на 49 (сорок дев'ять) років. Встановити 
річну орендну плату в розмірі 10 % відсотків від нормативної грошової оцінки 
землі за користування земельною ділянкою. Оформити договір оренди у 
встановленому законом порядку. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують  право оренди на земельну ділянку Масалико 
Сергію Сергійовичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по  
вул. К. Марса, 39,  м. Корюківка.  
4.1. Надати Масалико Сергію Сергійовичу, ідентифікаційний номер –
3089201132,  зареєстрований за  адресою: вул. К. Марса, 39, м. Корюківка, 
земельну ділянку площею 0,1000 га для  будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1242 по вул. К. Марса, 39, м. Корюківка 
терміном на 5 (п’ять) років. Встановити орендну плату у 3 (трикратному) 
розмірі ставки земельного податку. Оформити договір оренди у встановленому 
законом порядку. 
5. 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 
 

(п’ятнадцята сесія шостого скликання) 
 

 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про надання пільги по орендній платі 
ПАТ «Облтеплокомуненерго» 
 
 
 Розглянувши клопотання ПАТ «Облтеплокомуненерго» про надання 
пільги щодо орендної плати за договором оренди цілісного майнового 
комплексу № 478 від 01.06.2003 р.,як орендареві об’єкту, функціонування якого 
має важливе соціальне значення, керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
1. Надати ПАТ «Облтеплокомуненерго», як орендареві об’єкту, 
функціонування якого має важливе соціальне значення,  пільгу з орендної 
плати  на 2013 рік, що сплачується згідно  договору оренди цілісного 
майнового комплексу № 478 від 1 червня  2003 року, встановивши пільговий 
розмір орендної ставки 25% від вартості розрахованої орендної плати.  
 
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. 
 
 
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 
 

(п’ятнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про орієнтовний план роботи  
міської ради на 2013 рік                                                      
 
 Відповідно до п. 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»,  

міська рада в и р і ш и л а: 
 
1. Затвердити орієнтовний план роботи міської ради на 2013 рік (додається). 

 
2. Доручити постійним комісіям, депутатам, міському голові, виконкому 
міської ради при необхідності вносити зміни до плану роботи ради. 
 
3. Провести в лютому 2013 року конференцію громадян-жителів міста 
Корюківки, заслухавши звіт міського голови про роботу міської ради за 2012 
рік. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами 
місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту. 

 
 

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 
 

(п’ятнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про передачу квартири для  
службових потреб комунальному 
підприємству "Корюківкаводоканал" 
Корюківської міської ради 
 
 Розглянувши звернення комунального підприємства 
"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради щодо передачі для 
службових потреб однокімнатної квартири № 2 по вул. Червонохутірській, 
будинок № 84, м. Корюківка та з метою забезпечення  службовим житлом 
працівників підприємства, враховуючи пропозиції 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. Виключити з переліку майна, яке перебуває на балансі Корюківської ЖЕК, не 
розподілену квартиру № 2 по вул. Червонохутірській, будинок № 84,         
м. Корюківка. 
 
2. Передати в господарське відання та до статутного фонду комунального 
підприємства "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради однокімнатну 
квартиру № 2 по вул. Червонохутірській, будинок № 84, м. Корюківка. 
 
3. Виконавчому комітету Корюківської міської ради визначити статус 
вищезазначеної квартири як службове житло. 



4. Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.), КП "Корюківкаводоканал" Корюківської 
міської ради (Галущенко С.В.) здійснити передачу-приймання майна відповідно 
до вимог чинного законодавства. 
 
5. Комунальному підприємству "Корюківкаводоканал" на підставі цього 
рішення внести зміни до Статуту підприємства та здійснити їх державну 
реєстрацію. 
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 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 
 

(п’ятнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2013 рік 
 
 Керуючись ст. 7 Закону України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності" та ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Затвердити план діяльності міської ради та її виконавчого комітету з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік. 
 

 
№ 
з/п 

 
Вид проекту 

 
Назва проекту 

 

 
Мета прийняття 

 

 
Термін 

підготовки 

 
Розробник 
проекту 

1 Рішення 
виконкому 
Корюківської 
міської ради 

Про тарифи на 
перевезення пасажирів 
на міських автобусних 
маршрутах 

Оптимізація 
тарифів на 
послуги  з 
перевезення 

Серпень - 
вересень 

Корюківське 
АТП 17445 

 
 
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 
 

(п’ятнадцята  сесія шостого  скликання) 
 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про поновлення та розірвання 
договорів оренди 
  
 Розглянувши заяви громадян, клопотання ПАТ "Слов’янскі шпалери - 
КФТП", інші матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись  ст.  12 
Земельного Кодексу України, ст. 7, 31 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 договір оренди земельної ділянки від 02.08.2012 р. на площу 681 м2 

- кадастровий номер - 7422410100:01:001:0972, по вул. Братчикова, 4,        
м. Корюківка, укладений з Подгорновою Оленою Василівною в зв’язку з 
продажем  житлового будинку. 
1.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди від 02.08.2012 року з 
Лепесою Василем Олександровичем, якому перейшло право власності на 
житловий будинок (договір купівлі – продажу будинку від 01.10.2012 року),  
що  розташований  на орендованій земельній  ділянці на тих самих умовах. 
2. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 03.08.2012 р. на площу 631 м2 

- кадастровий номер - 7422410100:01:003:0889, по вул. Робітнича, 40,        
м. Корюківка, укладений з Гордієнком Миколою Михайловичем в зв’язку з 
продажем  житлового будинку. 
2.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди від 03.08.2012 року з        
Пінченко Іриною Володимирівною, якій перейшло право власності на 
житловий будинок (договір купівлі – продажу будинку від  13 жовтня 2012 
року),  що  розташований  на орендованій земельній  ділянці на тих самих 
умовах.  
3. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 03.08.2012 р. на площу 31 м2 - 
кадастровий номер - 7422410100:01:002:1118, по вул. Кошового, гараж №137-А, 



м. Корюківка, укладений з Нагалюк Ніною Володимирівною, Нагалюк 
Наталією Володимирівною, Масевич Вікторією Володимирівною в зв’язку з 
продажем гаража. 
3.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди від 03.08.2012 року з 
Тарасенко Василем Олексійовичем, якому перейшло право власності на 
будівлю (договір купівлі – продажу гаража від 20.11.2012 року),  що  
розташований  на орендованій земельній  ділянці на тих самих умовах.  
4. Дати дозвіл ПАТ "Слов'янські шпалери" на зміну п.2 договору оренди 
земельної ділянки від 29 грудня 2007 року, розташованої по вул. Шевченка, 58, 
м. Корюківка, кадастровий номер - 7422410100:01:002:0376 в зв’язку з викупом 
частини орендованої земельної ділянки та отриманням державного акта на 
право власності на земельну ділянку площею 0,1022 га, кадастровий номер 
№7422410100:01:002:0352, залишивши в оренді 184 м2. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 
Міський голова                                                                                І. В. Матюха 
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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(п’ятнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
21 грудня 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 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 0,2000 га Дудаку Василю Григоровичу по 
вул. Молодіжна, 13, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
1.1. Передати Дудаку Василю Григоровичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1218 та 0,2000 га для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер 7422410100:01:002:1219, по вул. Молодіжна, 
13, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Молодіжна, 
13, ідентифікаційний номер –1607607858. 
2. 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 0,0732 га Білогур Ганні Семенівні по   
вул. Братчикова, 40, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
2.1. Передати  Білогур   Ганні Семенівні  безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0732 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1033, по вул. Братчикова, 40, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: вул. Братчикова, 40, м. Корюківка, ідентифікаційний номер – 
1352224743. 
3. 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 Шматку Івану Яковлевичу  по 
вул. Поліська, буд.11, м. Корюківка  в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
3.1. Передати  Шматку Івану Яковлевичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1230 по вул. Поліська, буд. 11, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Поліська, буд. 11, 
ідентифікаційний номер –1279903059. 
4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки Васюку 
Миколі Миколайовичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,0503 га по вул. Кірова, 
139, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської ради.  
4.1. Передати Васюку Миколі Миколайовичу безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1036 та 0,0503 га для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер 7422410100:01:001:1037, по вул. Кірова, 139 
м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Кірова, 139, 
ідентифікаційний номер –1767209848. 
5. 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) Амшинському Григорію 
Григоровичу за адресою: м. Корюківка, вул. 8-го Березня, 24 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
5.1. Передати  Амшинському Григорію Григоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1236, по вул. 8-го Березня, 24, м. Корюківка. 



Зареєстрований за адресою: вул. 8-го Березня, 24, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер  – 2909615772. 
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0601 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Філімоновій Світлані 
Вікторівні за адресою: м. Корюківка, вул. Франка, 2 в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
6.1. Передати  Філімоновій Світлані Вікторівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0601 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1221, по вул. Франка, 2, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Франка, 2, ідентифікаційний номер  – 2356309942. 
7. 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 0,0830 га Гончаренко Олені Михайлівні по 
вул. Суворова, 12, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
7.1. Передати Гончаренко Олені Михайлівні безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0949 та 0,0830 га для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер 7422410100:01:003:0950, по вул. Суворова, 
12, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Суворова, 12, 
ідентифікаційний номер –2764406526. 
8. 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) Олійник Тетяні 
Миколаївні за адресою: м. Корюківка, вул. Горького, 37  в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
8.1. Передати  Олійник Тетяні Миколаївні  безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1212, по вул. Горького, 37, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Г. Костюк, буд. 35, кв. 1, ідентифікаційний номер  
– 2622815906. 
9. 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) Кльові Анатолію 
Григоровичу за адресою: м. Корюківка, вул. Куйбишева, 27 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  



9.1. Передати  Кльові Анатолію Григоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0945, по вул. Куйбишева, 27, м. Корюківка. Зареєстрований 
за  адресою: м. Корюківка, вул. Куйбишева, 14, ідентифікаційний номер  – 
2048611772. 
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,0649 га  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Янченку Анатолію 
Володимировичу за адресою: м. Корюківка, вул. Першотравнева, 34 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
10.1. Передати  Янченку Анатолію Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0649 га для будівництва та  обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1014, по вул. Першотравнева, 34, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Першотравнева, 34., 
ідентифікаційний номер  – 1864111432. 
11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку  Милейку 
Ігорю Анатолійовичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0821 га по вул. 
гетьмана Сагайдачного, 9, м. Корюківка в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
11.1. Передати  Милейку Ігорю Анатолійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0821 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1035, по вул. гетьмана Сагайдачного, 9, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. гетьмана Сагайдачного, 9, 
ідентифікаційний номер –3050501950. 
12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки Мисник 
Наталії Степанівні 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 по        
вул. Стржалковського, 1, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
12.1. Передати Мисник Наталії Степанівні безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0940, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0700 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:0941 по        
вул. Стржалковського, 1, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
м. Корюківка, вул. Стржалковського, 1, ідентифікаційний номер –2425713664. 



13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Лепесі 
Василю Олександровичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0681 га по    
вул. Братчикова, 4, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
13.1. Передати Лепесі Василю Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0681 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:0972 по вул. Братчикова, 4, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, пров. Горького, 46, ідентифікаційний 
номер – 3286601716. 
14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Попружку 
Віталію Антоновичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по  
вул. Єсеніна, 3, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської 
ради.  
14.1. Передати Попружку Віталію Антоновичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1220 по вул. Єсеніна, 3, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Єсеніна, 3, ідентифікаційний номер –2274608858. 
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) Миснику Віктору 
Олексійовичу за адресою: м. Корюківка, вул. 8-го Березня, 14 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
15.1. Передати Миснику Віктору Олексійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1227, по вул. вул. 8-го Березня, 14, м. Корюківка. 
Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 8-го Березня, 14, 
ідентифікаційний номер  – 2486207739. 
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право спільної сумісної власності на земельні 
ділянки загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,0500 га Раді Валентині 
Іванівні та Раді Володимиру Івановичу за адресою: м. Корюківка,        
пров. Мічуріна, 14  в адміністративних межах Корюківської міської ради.  
16.1. Передати Раді Валентині Іванівні та Раді Володимиру Івановичу 
безоплатно у спільну сумісну власність земельні ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 7422410100:01:003:0937 та 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0500 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0938, по пров. Мічуріна, 14,        
м. Корюківка. Зареєстровані за  адресою: м. Корюківка, пров. Мічуріна, буд. 14, 
ідентифікаційні номера  – 2083110320 та 1933306016. 
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) Поташному Анатолію 
Михайловичу за адресою: м. Корюківка, вул. Колгоспна, 66  в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
17.1. Передати  Поташному Анатолію Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1043, по вул. Колгоспна, 66, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Колгоспна, 66, ідентифікаційний 
номер  – 2334207057. 
18. 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) Юрченко Людмилі 
Борисівні за адресою: м. Корюківка, вул. Кірова, 8 в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
18.1. Передати  Юрченко Людмилі Борисівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1029, по вул. Кірова, 8, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Кірова, 8, ідентифікаційний номер  – 2434719328. 
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) Розумійко Ніні 
Григорівні за адресою: м. Корюківка, вул. Мічуріна, 31 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
19.1. Передати Розумійко Ніні Григорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для  будівництва та  обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:003:0936, по вул. Мічуріна, 31, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, пров. Бульварний, 1-а, кв. 19, 
ідентифікаційний номер  – 2225109065. 
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) та для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,1000 га  Рябченко Олександрі 



Федотівні за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 147 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
20.1. Передати  Рябченко Олександрі Федотівні безоплатно у власність земельні 
ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1031 та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1032 по        
вул. Шевченка, 147, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка,      
пров. Кірова, 3, кв. 2, ідентифікаційний номер  –1780711880. 
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) Хом’як Ользі Степанівні 
за адресою: м. Корюківка, вул. Зелена, 56 в адміністративних межах 
Корюківської міської ради..  
21.1. Передати Хом’як Ользі Степанівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0947, по вул. Зелена, 56, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Зелена, 56, ідентифікаційний номер  – 2140411125. 
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) Фесько Ларисі 
Олександрівні за адресою: м. Корюківка, пров. Суворова, 1 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  .  
22.1. Передати  Фесько Ларисі Олександрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0939, по пров. Суворова, 1, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, пров. Суворова, 1, ідентифікаційний номер  – 
1233607546. 
23. 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) Овчинниковій Любові 
Миколаївні за адресою: м. Корюківка, вул. І. Франка, 12 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради..  
23.1. Передати Овчинниковій Любові Миколаївні безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1214, по вул. І. Франка, 12, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Червонохутірська, 59, кв.1., 
ідентифікаційний номер  – 2179513282. 



24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право спільної сумісної власності на земельні 
ділянки загальною площею 0,1000 га для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Єременку Михайлу Валентиновичу та Єременку Сергію Валентиновичу за 
адресою: м. Корюківка, вул. Колгоспна, 91 в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
24.1. Передати Єременку Михайлу Валентиновичу, зареєстрований за  адресою: 
м. Корюківка, вул. Колгоспна, 91, ідентифікаційний номер – 2912903417 та 
Єременку Сергію Валентиновичу, зареєстрований за  адресою: Сумська 
область, Роменський район, с. Миколаївка, вул. Радянська, 23,  
ідентифікаційний номер  – 2853607691. безоплатно у спільну сумісну власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1030 по вул. Колгоспна, 91, м. Корюківка.  
25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання  
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Бугрим 
Наталії Анатоліївні  для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 
0,1000 га за адресою: м. Корюківка, І пров. Л. Українки, 31 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
25.1. Передати Бугрим Наталії Анатоліївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1217, по І пров. Л. Українки, 31, м. Корюківка. 
Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, І пров. Лесі Українки, 31, 
ідентифікаційний номер  – 2710107706. 
26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Селюку 
Анатолію Михайловичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 
0,1000 га за адресою: м. Корюківка, вул. Колгоспна, 59 в адміністративних 
межах Корюківської міської ради.  
26.1. Передати Селюку Анатолію Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1028, по вул. Колгоспна, 59, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Колгоспна, 59, 
ідентифікаційний номер  – 3204018530. 
27. 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 0,0800 га Вовсі Олександру 



Володимировичу за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 236 в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
27.1. Передати  Вовсі Олександру Володимировичу безоплатно у власність 
земельні ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1237, та для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0800 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1238 по 
вул. Шевченка, 236, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, 
вул. Шевченка, 236, ідентифікаційний номер  – 2309908990. 
28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Івановій 
Оксані Василівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0953 га по    
вул. Єсеніна, 17  м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської 
ради.  
28.1. Передати Івановій Оксані Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0953 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1207, по вул. Єсеніна, 17, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Єсеніна, 17, ідентифікаційний номер –2945002823. 
29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Лободі Тетяні 
Петрівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Польова, 76 м. 
Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської ради.  
29.1. Передати  Лободі Тетяні Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1239, по вул. Польова, 76, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Польова, 76, ідентифікаційний номер –2856419102. 
30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
індивідуального гаражного і дачного будівництва площею 0,0026 га  Гиричу 
Анатолію Борисовичу по вул. Франка, гараж, 140-А,  м. Корюківка в 
адміністративних межах Корюківської міської ради.  
30.1. Передати  Гиричу Анатолію Борисовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0026 га для індивідуального гаражного і дачного 
будівництва, кадастровий номер 7422410100:01:002:1213, по вул. Франка, гараж 
№140-А  м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка,        
вул. Шевченка, 42, кв. 32, ідентифікаційний номер – 2036107571. 
31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку  Книш Марії 
Михайлівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0,1000 га  по вул. Кошового, 
30, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської ради.    



31.1. Передати  Книш Марії Михайлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1241, по вул. Кошового, 30,  м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул.. Кошового, 30, ідентифікаційний номер – 
3427603929. 
32. Затвердити технічну документацію із землеустрою по заміні державного 
акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 
0,1000 га, кадастровий номер №7422410100:01:003:0943 та для ведення 
особистого селянського господарства − 0,04 га, кадастровий номер 
№7422410100:01:003:0944 гр. Матюсі Миколі Яковичу м. Корюківка,        
вул. Лугова, 6. Зареєстрований м. Корюківка, вул. Лугова, 6. 
33. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки загальною площею 0,1000 га Терницькому Володимиру Михайловичу 
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. Першотравнева, 3. 
33.1. Передати Терницькому Володимиру Михайловичу  безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1038 по вул. Першотравнева, 3, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Першотравнева, 1, 
ідентифікаційний номер – 2862210557.      
34. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Аухіміку Олександру Павловичу 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 
Корюківської міської ради за адресою: м. Корюківка, вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів, 37. 
34.1. Передати Аухіміку Олександру Павловичу безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1222 по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 37, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 27. ідентифікаційний 
номер – 2206908779.     
35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки Смаглюк Світлані Володимирівні площею 0,0600 га  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, вул. Бульварна, 25 а. 
35.1. Передати Смаглюк Світлані Володимирівні безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,0600 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 



7422410100:01:002:1250 по вул. Бульварна, 25 а, м. Корюківка. Зареєстрована за 
адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 25, кв. 3, ідентифікаційний номер – 
2591307305. 
36. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Панюковій Світлані Миколаївні площею 0,0300 га  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, вул. І. Франка, 26-в. 
36.1. Передати Панюковій Світлані Миколаївні безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,0300 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1249 по вул. І. Франка, 26-в, м. Корюківка. Зареєстрована за 
адресою: м. Корюківка, вул. І. Франка, 26, ідентифікаційний номер – 
2486807642. 
37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Бардакову 
Володимиру Івановичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0858 га по 
пров. Пушкіна, 9, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської 
ради.  
37.1. Передати Бардакову Володимиру Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0858 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1047, по пров. Пушкіна, 9, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, пров. Пушкіна, 9, ідентифікаційний 
номер –1993612037. 
38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Зборщик 
Надії Василівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. 
Шевченка, 173, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської 
ради.  
38.1. Передати Зборщик Надії Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:1050, по вул. Шевченка, 173, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 48, кв. 67, ідентифікаційний номер –
1980610900. 
39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку на підставі свідоцтва 
про право на спадщину за заповітом гр. Якович Ніні Мефодіївні для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по пров. Мічуріна, 14/1,        
м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської ради.  



39.1. Передати Якович Ніні Мефодіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0951, по пров. Мічуріна, 14/1, м. Корюківка. Зареєстрована 
за  адресою: м. Корюківка, пров. Мічуріна, 14, кв.2, ідентифікаційний номер –
2145413124. 
40. Затвердити технічну документацію по інвентаризації земельної ділянки гр. 
Якович Ніні Мефодіївні, яка належить їй підставі державного акту (серія ЧН 
зареєстровано за № 95 від 13.03.1998 р.) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га з видачею державного акту нового зразка по пров. Мічуріна, 
14/2, м. Корюківка, кадастровий номер № 7422410100:01:003:0952. 
Зареєстрована: за адресою: м. Корюківка, пров. Мічуріна, 14, кв.2, 
ідентифікаційний номер –2145413124. 
41. Внести зміни в п. 9 рішення другої сесії Корюківської міської ради п’ятого 
скликання від 20.06.2006 року "Про приватизацію земельних ділянок" в частині 
передачі безоплатно у власність земельні ділянки для обслуговування 
гаражного будівництва Сидоренку Віктору Миколайовичу згідно земельно-
облікових документів та фактичного обміру: 
- Сидоренку Віктору Миколайовичу орієнтовною площею 33,6 м2 по вул. 
Передзаводська, гараж №2 А, замість 28 м2. 
42. Внести зміни в п. 1 рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради 
двадцять другого скликання від 11.09.1997 року  "Про приватизацію земельних 
ділянок" в частині передачі безкоштовно в приватну власність земельну ділянку 
для обслуговування житлового будинку та господарських будівель Бардакову 
Володимиру Івановичу згідно земельно-облікових документів та фактичного 
обміру: 
- Бардакову Володимиру Івановичу - площею  0,0858 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1047, по пров. Пушкіна, 9, м. Корюківка, замість 0,06 га. 
43. 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. 
44. 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 
 

(п’ятнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття квартири  
в міську комунальну власність 
та розподіл житла 
 
 На виконання міської програми "Соціальний захист та соціальне 
забезпечення прокурорів", затвердженої  рішенням десятої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 14.02.2012 року та на підставі договору 
купівлі-продажу квартири від першого листопада 2012 року, укладеного між 
Новіковою Г.П. та Корюківською міською радою, 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, придбану згідно договору 
купівлі-продажу, квартиру № 24, загальною площею 58,4 кв.м., житловою 
площею 38,2 кв.м., вартістю 212 327 грн. 00 коп., що знаходиться за адресою: 
м. Корюківка, вул. Шевченка, будинок № 56 та внести до переліку майна 
міської комунальної власності. 
 
2. Передати зазначену в п. 1 цього рішення квартиру в господарське відання 
Корюківській житлово-експлуатаційній конторі Корюківської міської ради та 
до статутного фонду підприємства. 
 
3. Виконавчому комітету Корюківської міської ради: 
 - визначити статус вищезазначеної квартири, як службове житло; 
 - при прийнятті рішення про розподіл, квартиру розподілити для 
забезпечення житлом працівників прокуратури Корюківського району згідно 
поданих пропозицій. 
 



4. Визначити, що дозвіл на приватизацію квартири, зазначеної в п. 1 цього 
рішення, може бути наданий виключно за рішенням Корюківської міської 
ради. 
 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 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 
 

(п’ятнадцята сесія шостого скликання) 
 
 
21 грудня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про розгляд подання прокуратури 
Корюківського району 
 
 Розглянувши подання прокуратури Корюківського району щодо 
скасування рішення чотирнадцятої позачергової сесії Корюківської міської 
ради шостого скликання від 28.11.2012 року "Про внесення змін до рішення 
шостої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 27.07.2011 року 
"Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки" у зв’язку з тим, що дане рішення прийнято з порушенням норм 
чинного законодавства України, керуючись п.п. 3 п. 4 ст. 12, п. 1 ст. 7 
Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Скасувати рішення чотирнадцятої позачергової сесії Корюківської міської 
ради шостого скликання від 28.11.2012 року "Про внесення змін до рішення 
шостої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 27.07.2011 року 
"Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки". 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
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