
                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дев’ятнадцята позачергова сесія шостого скликання) 
 
 
16 липня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про передачу системи 
відеоспостереження 
 
 Розглянувши звернення Корюківського РВ УМВС України в 
Чернігівській області щодо передачі системи відеоспостереження та з метою 
запобігання порушень громадського порядку на території м. Корюківка та 
посилення протидії вуличній злочинності та злочинам проти особистого майна 
громадян, враховуючи рекомендації постійних комісій 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. 10, 11 Закону 
України "Про міліцію", ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні",  

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Передати на зберігання та в постійне обслуговування Корюківському РВ 
УМВС України в Чернігівській області систему відеоспостереження "ОКО-3". 
 
2. Міському голові Матюсі І.В. відповідно до п.1 даного рішення укласти 
договір зберігання майна міської комунальної власності. 
 
3. Фінансово-господарському відділу міської ради (Кіктєва І.Л.) здійснити 
передачу майна у відповідності до вимог чинного законодавства. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні 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. 
 
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 
 

(дев’ятнадцята позачергова сесія  шостого  скликання) 
 
 
16 липня  2013  року  
м. Корюківка 
 
Про Програму поліпшення якості 
обслуговування платників податків 
шляхом функціонування існуючого  
центру обслуговування платників 
податків при Корюківській об’єднаній  
державній податковій інспекції Головного  
управління Міндоходів у Чернігівській області 
 
 Розглянувши звернення Корюківської об’єднаної державної податкової 
інспекції Головного управління Міндоходів у Чернігівській області вх. № 
936/10/17-023 від 23.05.2013, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 

 
міська рада в и р і ш и л а: 

 
    Затвердити Програму поліпшення якості обслуговування платників податків 
шляхом функціонування існуючого центру обслуговування платників податків 
при Корюківській об’єднаній державній податковій інспекції Головного 
управління Міндоходів у Чернігівській області (додається). 
 
Міський голова                                                                                   І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                    рішенням 19 позачергової сесії 
                                                                                    Корюківської міської ради 
                                                                                    шостого скликання  
                                                                                    від 16.07.2013 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
поліпшення якості обслуговування платників податків 

шляхом функціонування існуючого центру 
обслуговування платників податків при 

Корюківській об’єднаній державній податковій 
інспекції Головного управління Міндоходів у 

Чернігівській області  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Корюківка 
 
 
 



Мета Програми 
 

 Метою програми є створення комфортних умов платникам податків 
шляхом функціонування існуючого центру обслуговування платників податків 
(далі – ЦОПП) та організації надання послуг відповідно до світових стандартів 
якості обслуговування платників податків. 
 Створення  та діяльність  Центру обслуговування платників податків є 
Концепцією Державної податкової служби України,  яка була затверджена 
наказом ДПС України від 10.02.12 №109 «Щодо створення нових та 
функціонування діючих ЦОПП» на виконання доручення Президента України 
від 15.08.11 № 1-1/1792 «Щодо забезпечення вдосконалення порядку надання 
адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і 
доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав та 
одержання таких послуг», відповідно до пункту 7 доручення Прем’єр-міністра 
України Азарова М.Я. від 20.08.11 № 39859/1/1-11, Податкового кодексу 
України. 
 ЦОПП провадить діяльність відповідно до Конституції України, указів і 
розпоряджень Президента України, Податкового кодексу України, постанов 
Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правових актів ДПС України, зокрема Регламенту 
державної податкової служби України, затвердженого наказом ДПС України 
від 27.10.2011 № 95, рекомендованого регламенту Центру обслуговування 
платників податків. 

Основні завдання ЦОПП 

Основними завданнями ЦОПП є:  
 створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та 
платників податків; 
 забезпечення платників податків якісними та своєчасними податковими 
послугами (введення критеріїв якості надання послуг ЦОПП); 
 забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому 
законодавстві (шляхом надання консультацій, роз’яснень);  
 забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов’язаних із 
виконанням податкових зобов’язань;  
 поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за 
рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання 
платниками податків своїх зобов’язань (збільшення кількості платників 
податків на 30 відсотків).  

 
Основні послуги,  які надаються платникам податків органами ДПС 

 
Основні послуги, які надаються платникам податку органами ДПС є:  
 взяття на облік платників податків в органах ДПС; 
 включення (виключення) до (з) реєстрів платників податків; 
 оформлення та видача патентів, свідоцтв про перехід на спеціальні режими 
оподаткування, карток платника податків, довідок та інших документів, за 
якими платники податків звертаються до органів ДПС; 
 реєстрація розрахункових книжок та книг обліку, взяття на облік реєстраторів 
розрахункових операцій; 



 проведення з платниками податків звірки стану розрахунків з бюджетами та 
надання повідомлень, актів звірки за відповідними письмовими зверненнями, 
 надання консультативної допомоги платникам податків у оформленні заяв, 
заповненні податкової звітності; 
 проведення семінарів для платників податків; 
 надання інформації про реквізити рахунків для зарахування платежів до 
бюджетів, ставки податків та роз’яснень з питань оподаткування (усних, 
письмових, по телефону); 
 надання платникам податків інформації про стан розрахунків з бюджетами; 
 надання безкоштовного програмного забезпечення для формування та 
подання податкової звітності в електронному вигляді; 
 розміщення у мережі Інтернет нормативно-правових актів, податкових 
роз'яснень, Єдиної бази податкових знань, реєстру платників ПДВ; 
 розповсюдження брошур, буклетів, пам’яток та іншої друкованої продукції 
про сплату податків; 
 прийняття звітних та інших документів платників податків; 
 надання публічної інформації. 
 
Основні принципи роботи центра обслуговування платників податків: 

 
 орієнтація на платника та неупередженість, 
 ввічливість та доброзичливість, 
 надання повної та достовірної інформації, 
 надання послуг у максимально стислі строки (не більш 10 хв. на одне 
стандартизоване питання). 

Обґрунтування необхідності фінансування 
 
 У відповідності з Концепцією створення та діяльності Центрів 
обслуговування платників податків – є приведення Центрів до єдиних 
стандартів щодо зовнішнього вигляду (окремі зали, окремі «вікна», робочі 
місця для платників податків, меблі для відвідувачів, тематична друкована та 
наглядна продукція, стенди з важливою податковою інформацією та  
повідомленнями), розташування, забезпечення технічними, протипожежними, 
опалювальними, вентиляційними, освітлювальними  засобами, тощо. 
 ЦОПП повинен бути обладнаний відповідно до Рекомендацій щодо 
оформлення приміщень ЦОПП та умовно або фактично складатися з трьох 
залів (секцій), які будуть забезпечувати виконання стандартизованих функцій.  
Крім того, для забезпечення роботи кожне робоче місце повинно бути 
обладнане комп’ютером сучасної конфігурації з доступом до відповідних 
інформаційних ресурсів ДПС, програмного забезпечення, мати сканер, 
копіювальну техніку (ксерокс) та принтер.  
Приміщення ЦОПП повинно бути обладнане камерами відео спостереження та 
Web-камерами для забезпечення порядку на території ЦОПП та контролю за 
діяльністю працівників ЦОПП. 
У залі очікування повинен бути доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi), тощо. 
Для забезпечення в повному обсязі  умов Концепції  щодо створення  та 
технічного обладнання Центру обслуговування платників в Корюківській 



об’єднаній державній податковій інспекції за адресою м. Корюківка,        
вул. Передзаводська, 2 необхідно: 
- придбати кондиціонер; 
- придбати 2 стенди; 
- придбати камеру відео спостереження; 
- придбати 2 комп’ютери та монітори; 
- придбати принтер та сканер. 
 В грошовому визначенні вартість технічного обладнання ЦОПП 
становить 20 тис. грн. 
 Статтею 85 Бюджетного кодексу України передбачено можливість 
залучення органами державної податкової служби України додаткових джерел 
фінансування з місцевих рад від суми перевиконання дохідної частини 
загального фонду місцевого бюджету у вигляді субвенції з місцевого бюджету. 
Видатки здійснюються відповідно до рішення місцевої ради за кодом 
бюджетної класифікації доходів 41032400 «Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів» 

Очікуваний результат 
 

 створення комфортних умов та належне обслуговування платників податків 
 розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з 
урахуванням їх потреб та побажань 
 спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та 
вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, у перспективі 
– отримання послуг без відвідування органів ДПС 
 підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним забезпеченням 
зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків 
 формування позитивної громадської думки щодо діяльності Корюківської 
об’єднаної державної податкової інспекції в цілому. 
 
 Кінцевий   результат – рівномірне, своєчасне надходження коштів до 
місцевого бюджету 
 
Секретар міської ради                                                          Л.В.Малиш 



                                                                                                                              
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дев’ятнадцята позачергова сесія  шостого  скликання) 
 
 
16 липня  2013  року  
м. Корюківка 
 
Про інвестиційну програму  
з підвищення якості послуг  
з централізованого водопостачання  
м. Корюківка на 2013-2014 р.р. 
 
 Розглянувши звернення КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської 
ради щодо погодження інвестиційної програми з підвищення якості послуг з 
централізованого водопостачання м. Корюківка на 2013-2014 р.р., керуючись 
Порядком розроблення, погодження та затвердження інвестиційної програми 
суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, затвердженим наказом № 630 Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
14.12.2012 року, ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

    Погодити КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради інвестиційну 
програму з підвищення якості послуг з централізованого водопостачання        
м. Корюківка на 2013-2014 р.р. та затвердити  зведений кошторис розрахунку 
вартості будівництва "Встановлення станції підвищеного тиску на водозаборі 
по вулиці Франка м. Корюківка, Чернігівської області" у розмірі 182,69 тис. 
грн. (додаються). 
 
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 
 

(дев’ятнадцята позачергова сесія шостого скликання) 
 
 
16 липня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про приватизацію 
земельних ділянок 
 
 Розглянувши заяви  громадян  про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого 
селянського господарства, інші матеріали, заслухавши висновки постійної 
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, 
керуючись ст. 12, 79-1,122 Земельного кодексу України, п. п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу 
ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності", ст. 26 Законом України ”Про місцеве самоврядування в 
Україні“,  

міська рада  в и р і ш и л а : 
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки  Руденку Віталію Сергійовичу площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок 
земель не наданих у власність або користування по вул. Єсеніна, 87 в        
м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської ради. 
1. 1. Передати Руденку Віталію Сергійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1226 по вул. Єсеніна, 87, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, пров. Стржалковського, 9, ідентифікаційний номер-
3350113437. 
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Ісаченку Олександру Михайловичу площею 0,0847 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок 



земель не наданих у власність або користування по вул. Осіння, 45 в        
м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської ради. 
2.1. Передати Ісаченку Олександру Михайловичу  безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  площею 0,0847 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1062 по вул. Осіння, 45, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Кірова, 140, ідентифікаційний номер-3014702510. 
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність  Фролову Сергію Анатолійовичу площею 0,0700 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за рахунок земель запасу - земель не наданих у власність або постійне 
користування по вул. І. Франка, 67-А в м. Корюківка в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
3.1. Передати  Фролову Сергію Анатолійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  площею 0,0700 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1256, по вул. І. Франка, 67-А, м. Корюківка. Зареєстрований 
за  адресою: м. Корюківка, вул. І. Франка, 55, кв. 2, ідентифікаційний номер-
2627208316. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Савченко Олені Дмитрівні для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Вокзальна, 92,        
м. Корюківка. 
4.1. Передати Савченко Олені Дмитрівні земельну ділянку безоплатно у 
власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) – 0,1000 га по вул. Вокзальна, 92,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1116. Зареєстрована за 
адресою: вул. Вокзальна, 92, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
1011605141. 
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва індивідуальних гаражів – 0,0025 га Авраменку Володимиру 
Івановичу по вул. Кошового, гараж №125 а, м. Корюківка. 
5.1. Передати Авраменку Володимиру Івановичу земельну ділянку безоплатно у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів – 0,0025 га по        
вул. Кошового, гараж №125 а, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1282. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, буд.7,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1972204256. 
6. 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) – 0,0966 га Тройні Олександру Володимировичу 
по 2 пров. Л. Українки, 8-ж, м. Корюківка. 



6.1. Передати Тройні Олександру Володимировичу земельну ділянку 
безоплатно у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 0,0966 га по        
2 пров. Л.Українки, 8-ж, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1284. Зареєстрований за адресою: 2 пров. Л.Українки, 8-ж, 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2888709997. 
7.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 
0,0885 га Радченку Олександру Миколайовичу по пров. Суворова, 8,        
м. Корюківка. 
7.1. Передати Радченку Олександру Миколайовичу земельну ділянку 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 0,0885 га по        
пров. Суворова, 8, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1004. 
Зареєстрований за адресою: пров. Суворова, 8, м. Корюківка, ідентифікційний 
номер 2578107916. 
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 
0,0890 га Наумчик Миколі Петровичу по вул. Сагайдачного гетьмана, 63,        
м. Корюківка. 
8.1. Передати Наумчик Миколі Петровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) – 0,0890 га по вул. Сагайдачного 
гетьмана, 63, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1120. 
Зареєстрований за адресою: вул. Сагайдачного, 63, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1381316150. 
9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 
0,0836 га Попружку Григорію Антоновичу по вул. Поліська, 7, м. Корюківка. 
9.1. Передати Попружку Григорію Антоновичу земельну ділянку безоплатно у 
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) – 0,0836 га по вул. Поліська, 7, м. 
Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1309. Зареєстрований за 
адресою:  вул. Поліська, 7, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1922607279. 
10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки  Богдановській Ганні Кирилівні площею 0,1000 га для будівництва  та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за рахунок земель запасу не наданих у власність або користування по 
вул. Вокзальна, 96-а,  м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради. 
10.1. Передати Богдановській Ганні Кирилівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу не наданих у 
власність або користування по вул. Вокзальна, 96-а, м. Корюківка в 
адміністративних межах Корюківської міської ради, кадастровий номер 
№7422410100:01:001:1115. Зареєстрована за адресою: вул. Дудка, 84,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер №1048215407. 
11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Милейко Ользі Василівні площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок 
земель не наданих у власність або користування по вул. 8-го Березня, 104,        
м. Корюківка. 
11.1. Передати Милейко Ользі Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку 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 по вул. 8-го Березня, 104,  м. Корюківка, 
кадастровий номер №7422410100:01:002:1286. Зареєстрована за адресою:        
вул. 8-го Березня, 104,  м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1965610486. 
12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Дихничу Михайлу Івановичу загальною площею 0,3000 га для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу − земель не 
наданих у власність або користування по вул. Садова, 24,  м. Корюківка. 
12.1. Передати Дихничу Михайлу Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
запасу − земель не наданих у власність або користування по вул. Садова, 24,        
м. Корюківка площею 0,3000 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1298. 
Зареєстрований за адресою: пров. Бульварний, буд. 8, кв. 20, м. Корюківка, 
ідентифікацій номер 1903609693. 
13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Хоменко Валентині Іванівні площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок 
земель запасу − земель не наданих у власність або постійне користування по 
вул. 8-го Березня, 30-В,  м. Корюківка. 
13.1. Передати Хоменко Валентині Іванівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок земель запасу − земель не наданих у власність або 
постійне користування по вул. 8-го Березня, 30-В, м. Корюківка, площею  
0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1303. Зареєстрована за 
адресою : вул. Шевченка, 74-А, кв. 58, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
2167111147. 
14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки  Моложону Сергію Михайловичу площею 0,0027 га для будівництва 
індивідуального гаражу, за рахунок земель запасу − земель не наданих у 
власність або постійне користування по вул. Кошового, гараж №275,         
м. Корюківка. 
14.1. Передати Моложону Сергію Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва індивідуального гаражу, за рахунок земель 



запасу − земель не наданих у власність або постійне користування по        
вул. Кошового, гараж №275,  площею 0,0027 га, м. Корюківка в 
адміністративних межах Корюківської міської ради, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1293. Зареєстрований за адресою: вул. Кошового, 2-А,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2769013092. 
15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки  Якушину Олександру Олексійовичу площею 0,1000 га для будівництва  
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу − земель не наданих у власність 
або постійне користування по вул. Дачна, 37,  м. Корюківка.  
15.1. Передати Якушину Олександру Олексійовичу земельну ділянку 
безоплатно  у власність площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель запасу − земель не наданих у власність або постійне 
користування по вул. Дачна, 37, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0998. Зареєстрований за адресою: вул. Франка, 5-А, кв. 26, 
м. Корюківка, ідентифікаційний код: 2083408977. 
16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Голубу Олександру Володимировичу площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель не наданих у власність або  
постійне користування по вул. Дудка, 151, м. Корюківка. 
16.1. Передати Голубу Олександру Володимировичу земельну ділянку 
безоплатно у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування по        
вул. Дудка, 151, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:0970. 
Зареєстрований за адресою: с. Петрова Слобода, Корюківського району, 
Чернігівської області, вул. Першотравнева, 17, ідентифікаційний номер 
2944703813. 
17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Авраменку Павлу Олександровичу площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування по вул. 8-го, Березня, 3-б, м. Корюківка. 
17.1. Передати Авраменку Павлу Олександровичу земельну ділянку безоплатно 
у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування по вул. 8-го Березня, 
3-Б, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:04:000:0002. Зареєстрований 
за адресою: вул. Чапаєва, 24, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
3374315836. 
18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельних 
ділянок Менському Володимиру Леонідовичу площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0842 га, за рахунок земель не наданих у власність або 
постійне користування по вул. Кірова, 112, м. Корюківка. 
18.1. Передати Менському Володимиру Леонідовичу земельні ділянки 
безоплатно у власність площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1110 та для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0842 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1111 за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування по вул. Кірова, 112, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: 
вул. Кірова, 112, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2582610737. 
19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Кириченко Тетяні Олександрівні площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за рахунок земель запасу − земель не наданих у власність або постійне 
користування по вул. Шевченка, 144-А, м. Корюківка. 
19.1. Передати Кириченко Тетяні Олександрівні земельну ділянку безоплатно у 
власність площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу 
−  земель не наданих у власність або постійне користування по вул. Шевченка, 
144-А, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1296. 
Зареєстрована за адресою: вул. Кошового, 39-ж, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2837610945. 
20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) – 0,0663 га Халіману Миколі Михайловичу по  
вул. Мічуріна, 10, м. Корюківка. 
20.1. Передати Халіману Миколі Михайловичу земельну ділянку безоплатно у 
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) – 0,0663  га по вул. Мічуріна, 10,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1000. Зареєстрований за 
адресою: вул. Мічуріна, 10, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1807618630. 
21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га Васильченку Івану 
Тарасовичу по вул. Колгоспна, 54, м. Корюківка. 
21.1. Передати Васильченку Івану Тарасовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га по        
вул. Колгоспна, 54, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1106. 
Зареєстрований за адресою: вул. Перемоги, 52, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1595803094. 



22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення 
особистого селянського господарства загальною площею 0,0582 га Шкурат 
Катерині Григорівні по вул. Перемоги, 73, м. Корюківка. 
22.1. Передати Шкурат Катерині Григорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства загальною площею 
0,0582 га по вул. Перемоги, 73, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1099. Зареєстрована за адресою: вул. Перемоги, 73, 
м.Корюківка, ідентифікаційний номер 0872803483. 
23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га Фесько Ганні 
Михайлівні по вул. Петровського, 24, м. Корюківка. 
23.1. Передати Фесько Ганні Михайлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею загальною площею 
0,1000 га по вул. Петровського, 24, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0981. Зареєстрована за адресою: вул. Петровського, 24,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1855608904. 
24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
індивідуального гаражного будівництва площею 0,0027 га Сидоренку 
Олександру Васильовичу по вул. Франка, гараж №54, м. Корюківка. 
24.1. Передати  Сидоренку Олександру Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для індивідуального гаражного будівництва площею 0,0027 га 
по вул. Франка, гараж №54, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1285. Зареєстрований за адресою: вул. Франка, 5-А, кв. 29, 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2123909455. 
25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га  Коненко Надії Михайлівні по І пров. Перемоги, 17,        
м. Корюківка. 
25.1. Передати Коненко Надії Михайлівні безоплатно у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га  Коненко Надії Михайлівні по        
І пров. Перемоги, 17, м. Корюківка, номер 7422410100:01:001:1112. 
Зареєстрована  за адресою: вул. Колгоспна, 80, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 2124011143. 
26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0630 га Алексієнку Олександру 
Леонідовичу по вул. Польова, 42-Б, м. Корюківка. 



26.1. Передати Алексієнку Олександру Леонідовичу земельну ділянку 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0630 га по        
вул. Польова, 42-Б, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1281. 
Зареєстрований за адресою: вул. Польова, 42-Б, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 2131710135. 
27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,0870 га  Смаглюку Олексію Івановичу по І пров. Колгоспної, 14,        
м. Корюківка. 
27.1. Передати Смаглюку Олексію Івановичу земельну ділянку безоплатно у 
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0870 га по І пров. Колгоспної, 
14, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1122. Зареєстрований 
за адресою: І пров. Колгоспної, 14, м. Корюківка, ідентифікаційний номер: 
1867507816. 
28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документу, що посвідчує право власності Бондаренко Олександрі Михайлівні 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,1000 га по вул. Мічуріна, 19, м. Корюківка. 
28.1. Передати Бондаренко Олександрі Михайлівні земельну ділянку 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Мічуріна, 19,         
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:0994. Зареєстрована за 
адресою: вул. Мічуріна, 19, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2191618687. 
29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га 
Кукуюк Алесі Михайлівні по вул. 8-го Березня, 71, м. Корюківка. 
29.1. Передати Кукуюк Алесі Михайлівні земельну ділянку безоплатно у 
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. 8-го Березня, 
71, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1304. Зареєстрована за 
адресою: вул. 8-го Березня, 71, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
2984320720. 
30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0800 га Кукуюк Алесі Михайлівні по вул. 8-го Березня, 71, м. Корюківка. 
30.1. Передати Кукуюк Алесі Михайлівні земельну ділянку безоплатно у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0800 га 
по вул. 8-го Березня, 71, м. Корюківка, кадастровий номер 



7422410100:01:002:1305. Зареєстрована за адресою: вул. 8-го Березня, 71,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2984320720. 
31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га 
Примаченку Петру Миколайовичу по вул. Шевченка, 29, м. Корюківка. 
31.1. Передати Примаченку Петру Миколайовичу безоплатно у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, вул. Шевченка, 29,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1007. Зареєстрований за 
адресою: вул. Л. Українки, 7, с. Савинки, Корюківського району, 
ідентифікаційний номер 2100907179.     
32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га 
Менській Антоніні Афанасіївні по вул. Петровського, 25, м. Корюківка. 
32.1.Передати Менській Антоніні Афанасіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Петровського, 
25, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1005. Зареєстрована за 
адресою: вул. Петровського, 25, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
1898319287. 
33.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0767 га Бука 
Ніні Леонідівні по вул. Поліська, 23, м. Корюківка. 
33.1. Передати Бука Ніні Леонідівні земельну ділянку безоплатно у власність 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0767 га по вул. Поліська, 23,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1283. Зареєстрована за 
адресою: вул. Поліська, 23, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2200011844. 
34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Кравченко 
Анні Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) площею 0,0603 га по 
вул. Корнієвського, 7, м. Корюківка. 
34.1. Передати Кравченко Анні Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0603 га по        
вул. Корнієвського, 7, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1295. Зареєстрована за адресою: вул. Корнієвського, 7,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3006102781. 



35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0623 га 
Ортяшову Петру Петровичу по вул. Прорізна, 1а, м. Корюківка. 
35.1. Передати Ортяшову Петру Петровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0623 га, вул. Прорізна, 1а,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1294. Зареєстрований за 
адресою: вул. Прорізна, 1а, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2035407539. 
36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Захаровій 
Валентині Василівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) площею 0,0600 га по 
вул. Зелена, 10, м. Корюківка. 
36.1. Передати Захаровій Валентині Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  (присадибна ділянка) площею 0,0600 га по вул. Зелена, 10, м. 
Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:0988. Зареєстрована за 
адресою: вул. Зелена, 10, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1483006324. 
37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га 
Андрієнко Зінаїді Анатоліївні по вул. Індустріальна, 9, м. Корюківка. 
37.1. Передати Андрієнко Зінаїді Анатоліївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Індустріальна, 
9 , м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1008. Зареєстрована за 
адресою: вул. Індустріальна, 9, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
1947914301. 
38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га 
Скрипці Ніні Вікторівні по вул. Комсомольська, 27, м. Корюківка. 
38.1. Передати Скрипці Ніні Вікторівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по        
вул. Комсомольська, 27, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1299. Зареєстрована за адресою: Комсомольська, 27,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1982105042. 
39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0895 га  
Олещенко Ользі Анатоліївні по вул. Мічуріна, 17, м. Корюківка. 
39.1. Передати Олещенко Ользі Анатоліївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0895 га по вул. Мічуріна, 17, 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1010. Зареєстрована за 
адресою: вул. Мічуріна, 17, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2673610120. 
40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га  
Зайцю Миколі Васильовичу по вул. Горького, 66, м. Корюківка. 
40.1. Передати Зайцю Миколі Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Горького, 66, 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1291. Зареєстрований за 
адресою: вул. Горького, 66, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2147109439. 
41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0455 га  Зайцю Миколі Васильовичу по вул. Горького, 66, м. Корюківка. 
41.1. Передати Зайцю Миколі Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,0455 га по 
вул. Горького, 66, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1292. 
Зареєстрований за адресою: вул. Горького, 66, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 2147109439. 
42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0477 га Андрієнко Зінаїді Анатоліївні по вул. Індустріальна, 9, м. Корюківка. 
42.1. Передати Андрієнко Зінаїді Анатоліївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,0477 га по 
вул. Індустріальна, 9, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1009. Зареєстрована за адресою: вул. Індустріальна, 9, м. 
Корюківка, ідентифікаційний номер 1947914301. 
43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Шулейку 
Василю Євгеновичу для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0028 га 
по вул. Кошового, гараж №169-А, м. Корюківка. 
43.1. Передати Шулейку Василю Євгеновичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0028 га по        
вул. Кошового, гараж №169-А, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1287. Зареєстрований за адресою: вул. Перемоги, 25,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2086114196. 



44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Шулейку 
Олександру Васильовичу для будівництва індивідуальних гаражів площею 
0,0030 га по вул. Кошового, гараж №7-А, м. Корюківка. 
44.1. Передати Шулейку Олександру Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0030 га по 
вул. Кошового, гараж №7-А, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1288. Зареєстрований за адресою: вул. Бульварна, 2, кв. 3,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2976606694. 
45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0774 га 
Шулягу Григорію Олексійовичу по 2 пров. Колгоспної, 12, м. Корюківка. 
45.1. Передати Шулягу Григорію Олексійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0774 га по        
2 пров. Колгоспної, 12, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1108. Зареєстрований за адресою: 2 пров. Колгоспної, 12,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2131009475. 
46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0887 га 
Єрмоленку Олександру Прокоповичу по вул. Шевченка, 144, м. Корюківка. 
46.1. Передати Єрмоленку Олександру Прокоповичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0887 га по        
вул. Шевченка, 144, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1290. 
Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 144, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1818510076. 
47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на 
земельні ділянки Дятел Ніні Володимирівні для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,0852 га  та для ведення особистого селянського господарства  
площею 0,0747 га по вул. Куйбишева, 52, м. Корюківка. 
47.1. Передати Дятел Ніні Володимирівні безоплатно у власність земельні 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0852 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1013 та для ведення особистого селянського господарства  
площею 0,0747 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1014 по        
вул. Куйбишева, 52, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Куйбишева, 
52, м. Корюківка, ідентифікаційний номер:1891309343. 



48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га Римар 
Ніні Петрівні по вул. Кошового, 62, м. Корюківка. 
48.1. Передати Римар Ніні Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Кошового, 62,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1300. Зареєстрована за 
адресою: вул. Шевченка, буд. 42, кв. 20, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
2161710186. 
49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га 
Дихничу Михайлу Івановичу по вул. Садова, 24, м. Корюківка. 
49.1. Передати Дихничу Михайлу Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Садова, 24,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1297. Зареєстрований за 
адресою: пров. Бульварний, буд. 8, кв. 20, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1903609693. 
50. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Бабичу 
Олександру Анатолійовичу для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) площею  
0,0582 га по вул. Кірова, 49, м. Корюківка. 
50.1. Передати Бабичу Олександру Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0582 га по       
вул. Кірова, 49, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:0936. 
Зареєстрований за адресою: вул. Кірова, 49, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 3160803007. 
51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Цибрі 
Валерію Вікторовичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. 
Гоголя, 14, м. Корюківка. 
51.1. Передати Цибрі Валерію Вікторовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд  (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Гоголя, 14,  
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1006. Зареєстрований за 
адресою: вул. Садова, 12, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2611907176. 
52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку Тарасенку 



Василю Олексійовичу для будівництва індивідуальних гаражів площею        
0,0031 га по вул. Кошового, гараж №137-А, м. Корюківка. 
52.1. Передати Тарасенку Василю Олексійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0031 га по 
вул. Кошового, гараж №137-А, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1118. Зареєстрований за адресою: вул. Чехова, 13,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1833808474. 
53. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної 
сумісної власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд Меді Тетяні Володимирівні  
та Меді Олександру Андрійовичу площею 0,1000 га по вул. Франка, 91,        
м. Корюківка. 
53.1. Передати Меді Тетяні Володимирівні та Меді Олександру Андрійовичу 
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1000 га по вул. Франка, 91, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1302. Медя Тетяна Володимирівна зареєстрована за 
адресою: вул. Франка, 91, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3062201582 та 
Медя Олександр Андрійович зареєстрований за адресою: вул. Франка, 91,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3156620819. 
54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га, яка передається у 
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Авраменко Марії Іванівні по        
вул. Вокзальна, 58,  м. Корюківка. 
54.1. Передати Авраменко Марії Іванівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Вокзальна, 58, 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1124. Зареєстрована за 
адресою: вул. Партизанська, 2, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
1911609488. 
55. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки Синявській Юлії Миколаївні площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування 
по вул. Вокзальна, 114, м. Корюківка. 
55. 1. Передати Синявській Юлії Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1091 по вул. Вокзальна, 114, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Гоголя, 11, ідентифікаційний номер 3082902169. 
56. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га 
Підтеребі Світлані Сергіївні по вул. Петровського, 23, м. Корюківка та для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,0500 га по        
вул. Петровського, 23, м. Корюківка. 
56.1. Передати Підтеребі Світлані Сергіївні безоплатно у власність земельні 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Петровського, 
23, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1011 та для особистого 
селянського господарства площею 0,0500 га по вул. Петровського, 23,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1012 . Зареєстрована за 
адресою: вул. Шевченка, 42, кв. 38, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
2199011629. 
57. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування Конопльову 
Василю Михайловичу по вул. Кошового, 125, м. Корюківка. 
57.1. Передати Конопльову Василю Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування площею 0,1000 га по        
вул. Кошового, 125, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1308. 
Зареєстрований за адресою: вул. Новогодня, 51, кв. 68, м. Дніпропетровськ, 
ідентифікаційний номер 1834020237. 
58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Гаврюшу Дмитру Михайловичу площею 0,0222 га 
по вул. Вокзальна, 24-Б, м. Корюківка. 
58.1. Передати Гаврюшу Дмитру Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0222 га по  
вул. Вокзальна, 24-Б, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1117. Зареєстрований за адресою: пров. Вокзальний, 1,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3295900692. 
59. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність загальною площею 0,0645 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування 
Мірошниченко Ірині Миколаївні по вул. Перемоги, 39, м. Корюківка. 
59.1. Передати Мірошниченко Ірині Миколаївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування площею 0,0645 га по        
вул. Перемоги, 39, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1125. 



Зареєстрована за адресою: вул. Червонохутірська, 58, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2890901261. 
60. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельні ділянки Федченку Миколі Івановичу по вул. Пушкіна 42, м. Корюківка 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0693 га та для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0689 га. 
60.1. Передати Федченку Миколі Івановичу безоплатно у власність земельні 
ділянки по вул. Пушкіна, 42, м. Корюківка для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,0693 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1118 та для 
особистого селянського господарства площею 0,0689 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1119. Зареєстрований за адресою: вул. Пушкіна, 42,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2220608853. 
61. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0255 га Пасічній Валентині 
Іванівні, пров. Бібліотечний, 3, м. Корюківка. 
61.1. Передати Пасічній Валентині Іванівні земельну ділянку у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,0255 га,        
пров. Бібліотечний, 3, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1017 Зареєстрована за адресою: пров. Бібліотечний, 3,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1809011601.  
62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га Гайдук Валентині Олексіївні по 
вул. Кірова, 55, м. Корюківка. 
62.1. Передати Гайдук Валентині Олексіївні земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га по вул. Кірова, 55, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1056. Зареєстрована за адресою: вул. Вокзальна, 106-А,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1949112522. 
63. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку Рубан Катерині Никифорівні по вул. Стржалковського, 6,        
м. Корюківка для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га. 
63.1. Передати Рубан Катерині Никифорівні земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га по вул. Стржалковського, 6, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:1016. Зареєстрована за адресою:        
вул. Стржалковського, 6  , м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1152913441. 



64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на 
земельну ділянку Лещенко Любові Олексіївні по вул. Кошового, 119,        
м. Корюківка для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га. 
64.1. Передати Лещенко Любові Олексіївні  земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га по вул. Кошового, 119, м. Корюківка, кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1319. Зареєстрована за адресою: вул. Кошового, 119, 
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2276210085. 
65. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність Шершовій Ларисі Миколаївні загальною площею 0,0907 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель запасу – земель не наданих у 
власність або постійне користування в межах населеного пункту Корюківської 
міської ради  по вул. Франка, 114, м. Корюківка. 
65.1. Передати Шершовій Ларисі Миколаївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0907 га по вул. Кірова, 114,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1321. Зареєстрована за 
адресою: вул. Франка, 114, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2750423145. 
66. Відмінити рішення виконкому № 153  “Про відведення земельної ділянки 
під індивідуальне будівництво" від 28.10.1993 р. по вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів, 29, м. Корюківка, площею 0,0960 га Лебедко Світлані 
Григорівні в зв’язку з поданою заявою. 
67. Відмінити п. 2 рішення 21 сесії Корюківської міської ради 5 скликання "Про 
дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації на земельні ділянки" 
від 04.12.2008 року в частині надання дозволу на розробку проекту відведення 
земельних ділянок для надання їх в безоплатно у власність з земель резервного 
фонду міської ради громадянам для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд Лимаренко Миколі Григоровичу площею до 
0,10 га по вул. Кошового, 86. Зареєстрований за адресою: вул. Кошового, 86,        
м. Корюківка" в зв’язку з переходом права власності на житловий будинок до 
іншої особи. 
68. 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 
 

(дев’ятнадцята позачергова сесія шостого скликання) 
 
 
16 липня 2013 року       
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення технічної  
документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  
 

Розглянувши заяви громадян та подані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 116, 118, 120, 121, 122 Земельного Кодексу 
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.  25, 
55 Закону України "Про землеустрій", пункту 3 Розділу VІІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр", п. 
п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності", ст. 4 Закону України "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень",  
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують 
право власності на земельні ділянки громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Кравченко Катерині Миколаївні, зареєстрована за адресою: вул. Вокзальна, 3, 
кв. 10, м. Корюківка, та Камишній Людмилі Миколаївні, зареєстрована за 
адресою: вул. Радянська, 21, кв. 16, м. Мирний, Республіка Саха (Якутія), 
Російська Федерація, площею 0,0825 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0923 у спільну сумісну власність земельну ділянку по        
вул. Шевченка, 12, м. Корюківка. 



- Солдатихіній Агрипині Тихонівні та Солдатихіній Надії Миколаївні 
орієнтовним розміром 0,1000 га у спільну сумісну власність земельну ділянку 
по вул. Перемоги, 69, м. Корюківка. Зареєстровані за адресою: м. Корюківка, 
вул. Перемоги, 69. 
- Коломієць Антоніні Борисівні, зареєстрована за адресою: вул. Кірова, 149-а, 
м. Корюківка та Кугук Наталії Миколаївні, зареєстрована за адресою: вул. 
Кірова, 149/2, м. Корюківка, орієнтовним розміром 0,0600 га у спільну сумісну 
власність земельну ділянку по вул. Кірова, 149 а, м. Корюківка. 
- Бурому Петру Пилиповичу – орієнтовним розміром 0,0600 га, по        
вул. З.Космодем’янської, 20, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. З.Космодем'янської, 20, м. Корюківка. 
- Ортяшовій Світлані Миколаївні – орієнтовним розміром 0,1000 га, по        
вул. Франка, 136, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Прорізна, 1-А, 
м. Корюківка.  
- Кошель Ганні Сергіївні – орієнтовним розміром 0,1000 га, по вул. Поліська, 
18, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Поліська, 18, м. Корюківка. 
- Гарбузу Леоніду Івановичу - орієнтовним розміром 0,1000 га, по        
вул. Куйбишева, 38, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Куйбишева, 
38, м. Корюківка. 
- Доропієнку Анатолію Івановичу – орієнтовним розміром 0,1000 га, по        
вул. Кошового, 9, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Кошового, 9, 
м. Корюківка. 
- Метлі Олександру Петровичу – орієнтовним розміром  0,1000 га, по        
вул. Братчикова, 118, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Братчикова, 118, м. Корюківка.    
- Мойсієнку Михайлу Олексійовичу – орієнтовним розміром 0,0600 га, по пров. 
Колгоспний 1-й, буд. 12, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: І-й пров. 
Колгоспної, 12, м. Корюківка. 
- Солошенку Володимиру Валентиновичу – орієнтовним розміром 0,1000 га, по 
вул. Дудка, 38, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Дудка, 38,        
м. Корюківка. 
- Аполон Наталії Миколаївні – орієнтовним розміром 0,0600 га, по        
вул. Перемоги, 87, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Перемоги, 87, 
м. Корюківка..    
- Ляпун Ганні Олександрівні – орієнтовним розміром 0,1000 га, по        
вул. Жовтнева, 6, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Паркова,       
буд. 79, кв. 66, м. Краматорськ, Донецька область.  
- Кугуку Віталію Валентиновичу – орієнтовним розміром 0,0600 га, по        
вул. З.Космодем’янської, 25, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
З.Космодем’янської , 25, м. Корюківка. 
- Маховику Петру Тимофійовичу – орієнтовним розміром 0,0600 га, по        
пров. Горького, 34, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: пров. Горького, 
34, м. Корюківка. 



- Халіману Василю Івановичу – орієнтовним розміром  0,0600 га, по вул. 8-го 
Березня, 20 а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. 8-го Березня,        
20-А, м. Корюківка.   
- Солохненко Уляні Степанівні – орієнтовним розміром 0,0600 га по вул. Дудка, 
40, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Дудка, 40, м. Корюківка.  
- Мелащенку Василю Вікторовичу – орієнтовним розміром 0,06 га по        
вул. Польова, 19, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою : вул. Польова, 19, 
м. Корюківка. 
- Логвин Оксані Вікторівні – орієнтовним розміром 0,06 га по вул. Кошового, 
61, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Кошового, 61, м. Корюківка. 
- Приходько Марині Володимирівні – орієнтовним розміром 0,1000 га по        
вул. Карла Маркса, 37, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Бульварна, 
буд. 2, кв. 7. 
- Мойсієнко Катерині Федотівні – орієнтовною площею 0,1000 га по        
вул. Піонерська, 43, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Піонерська, 
43, м. Корюківка. 
- Фесько Галині Григорівні – орієнтовною площею 0,0621 га по вул. 
Першотравнева, 32, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:0950. 
Зареєстрована за адресою: вул. Першотравнева, 32,  м. Корюківка 
- для ведення особистого селянського господарства:      
- Гарбузу Леоніду Івановичу – орієнтовним розміром 0,11 га, по        
вул. Куйбишева, 38, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул. Куйбишева, 38.   
- Приходько Марині Володимирівні – орієнтовним розміром 0,1000 га по        
вул. Карла Маркса, 37, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Бульварна, 
буд. 2, кв. 7.  
- Мойсієнко Катерині Федотівні – орієнтовною площею 0,1500 га по вул. 
Піонерська, 43, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Піонерська, 43,  
м. Корюківка. 
- для будівництва індивідуальних гаражів: 
- Клименку Павлу Степановичу – орієнтовним розміром 0,0024 га по        
вул. Кошового, гараж №199 а.  Зареєстрований за адресою: вул. Бульварна, 14, 
кв. 12, м. Корюківка. 
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:  
 - Занкідаровій Марині Олександрівні – орієнтовним розміром  0,1000 га, по 
вул. Шевченка, 89, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 89, 
кв. 2, м. Корюківка. 
- Рудій Вірі Володимирівні – орієнтовним розміром 0,1000 га по вул. Садова 
№4-в, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Горького, 6, м. Корюківка. 
- Левченко Оксані Петрівні – орієнтовним розміром 0,1000 га по        
вул. Колгоспна, 87/2, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул.  Колгоспна, 
87/2, м. Корюківка. 



- Ткаченку Миколі Володимировичу – орієнтовним розміром 0,1000 га по        
вул. 8-го Березня, 100. Зареєстрований за адресою: вул. 8-го Березня, 100,        
м. Корюківка. 
- Лебедко Євгенії Олександрівні – орієнтовним розміром 0,1000  га по        
вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 29, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:      
вул. Спортивна, 19-а, м. Корюківка. 
- Воскобойник Катерині Миколаївні – орієнтовним розміром 0,1000 га по вул.   
8 Березня, 103-В, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. 8 Березня,        
103-В, м. Корюківка. 
- Лимаренку Костянтину Миколайовичу – орієнтовною площею 0,1000 га  по 
вул. Кошового, 86, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Кошового, 
86, м. Корюківка. 
2.1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для передачі їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд:  
- Біжовець Олександрі Олексіївні та Біжовець Михайлу Петровичу – 
орієнтовним розміром 0,1000 га по вул. Індустріальна, 11-а, м. Корюківка. 
Зареєстровані за адресою: вул. Індустріальна, 11-А, м.Корюківка. 
- Мозоль Владиславу Анатолійовичу та Дягілевій Тамарі Петрівні – 
орієнтовним розміром 0,1000 га по вул. Гагаріна, 5, м. Корюківка. 
Зареєстровані за адресою: вул. Гагаріна, 5, м. Корюківка. 
- для ведення особистого селянського господарства:  
- Біжовець Олександрі Олексіївні та Біжовець Михайлу Петровичу – 
орієнтовним розміром 0,1100 га по вул. Індустріальна, 11-а, м. Корюківка. 
Зареєстровані за адресою: вул. Індустріальна, 11-А, м.Корюківка. 
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для надання їх в оренду громадянам та юридичним особам: 
- для розміщення та експлуатації основних підсобних та допоміжних 
будівель та споруд підприємств іншої промисловості: 
 - ПП "Валентина" (керівник Олексієнко Валентина Василівна) – орієнтовним 
розміром  0,08 га, по вул. Галини Костюк, буд. 20, м. Корюківка. Зареєстроване 
за адресою: вул. Галини Костюк, 20, м. Корюківка. 
- Приходьку Дмитру Леонідовичу – орієнтовними розміром 0,12 га по        
пров. Індустріальний, 1-б, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Пушкіна, 45, м. Корюківка. 
- Миснику Миколі Володимировичу – орієнтовним розміром 0,01 га        
пров. Індустріальний, 1-Е. Зареєстрований за адресою: вул. Першотравнева, 30, 
м. Корюківка.  
- ТОВ "Ванеса" – орієнтовним розміром 95 м2  по вул. Дудка, 17-В,        
м. Корюківка. Зареєстроване за адресою: вул. Дудка, 17, м. Корюківка, код 
ЄДРПОУ:31240948. 
4. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для надання їх в 
оренду громадянам: 



- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Феську Анатолію Васильовичу – орієнтовним розміром  0,1000 га, по        
вул. Колгоспна, 36, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
пров. Бульварний, буд. 4, кв. 5, м. Корюківка.   
- Летуті Вірі Віталіївні – орієнтовним розміром  0,1000 га, по вул. Горького, 50, 
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Ткаченко, 4, м. Корюківка. 
- Крицькому Олександру Володимировичу – орієнтовним розміром  0,1000 га, 
по вул. Горького, 21, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Горького, 
21, м. Корюківка. 
- Бондаренку Віталію Федоровичу – орієнтовною площею 0,06 га, по        
вул. Братчикова, 94, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: пров. Пушкіна, 
14, м. Корюківка. 
5. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб в місячний термін заключити 
договори на виконання робіт по розробці документації із землеустрою та 
подати розроблені документації із землеустрою на сесію Корюківської міської 
ради для прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність та 
користування.  
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 
 

(дев’ятнадцята позачергова сесія шостого  скликання) 
 
 
16 липня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про надання земельних  
ділянок в оренду 
 

Розглянувши заяву громадян та додані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва,  керуючись ст.12, 79-1, 122, 123, 142 Земельного Кодексу України, 
ст. 15, 21, 24, 25 Закону України "Про оренду землі", п. п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

міська рада  в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
Миснику Миколі Володимировичу для надання її в оренду для обслуговування 
приміщень та виробничої діяльності під викупленим майном загальною 
площею 1,5092 га по пров. Індустріальному, 1-в, м. Корюківка.  
1.1. Надати Миснику Миколі Володимировичу, ідентифікаційний номер – 
2058709476, зареєстрований за адресою: вул. Першотравнева, 30, м. Корюківка, 
в оренду земельну ділянку площею 1,5092 га для обслуговування приміщень та 
виробничої діяльності під викупленими майном, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1001 по пров. Індустріальний, 1-в, м. Корюківка терміном на 
49 (сорок дев’ять) років. Встановити орендну плату в розмірі – 3 % (три) 
відсотки від нормативно грошової оцінки м. Корюківка терміном на три роки. 
Оформити договір оренди у встановленому законом порядку. 
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
загальною площею 0,1000 га  Васильченку Івану Тарасовичу, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 



користування в межах населеного пункту Корюківської міської ради за 
адресою: вул. Колгоспна, 54-А, м. Корюківка.   
2.1. Надати Васильченку Івану Тарасовичу, ідентифікаційний номер – 
1595803094, зареєстрований за адресою: вул. Перемоги, 52, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0,1000  га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населеного пункту Корюківської міської ради за 
адресою: вул. Колгоспна, 54-А, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1107 терміном на 49 (сорок дев’ять) років. Встановити 
орендну плату у 3 (трикратному) розмірі земельного податку. Оформити 
договір оренди у встановленому законом порядку. 
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), що посвідчують право оренди на 
земельну ділянку загальною площею 0,0668 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Тихоновському Віктору Леонідовичу за адресою: вул. Робітнича, 33-А, 
м. Корюківка.   
3.1. Надати Тихоновському Віктору Леонідовичу, ідентифікаційний номер – 
1963808116, зареєстрований за адресою: вул. Робітнича, 33-А, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0,0668 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: вул. Робітнича, 33-А, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1002 терміном на 49 (сорок дев'ять) років. Встановити 
орендну плату у 3 (трикратному) розмірі земельного податку. Оформити 
договір оренди у встановленому законом порядку. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку загальною 
площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування жилого будинку 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Корюківському РВ 
УМВС України в Чернігівській області за адресою: вул. Миру, 5, м. Корюківка, 
кадастровий номер №7422410100:04:000:0005.  
4.1. Надати Корюківському РВ УМВС України в Чернігівській області земельну 
ділянку в оренду загальною площею 0,1000 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул. Миру, 5, м. Корюківка, кадастровий номер 
№7422410100:04:000:0005 терміном на 49 років. Юридична адреса: вул. Карла 
Маркса, 7, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 08676814. Встановити 
орендну плату у 3 (трикратному) розмірі земельного податку. Оформити 
договір оренди у встановленому законом порядку. 
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0338 га, яка передається  
на умовах оренди для комерційного використання, за адресою вул. Шевченка, 
42а, м. Корюківка гр. Алексієнку Олександру Петровичу.  



5.1. Надати Алексієнку Олександру Петровичу земельну ділянку площею 
0,0338 га на умовах оренди для комерційного використання, терміном на 49 
(сорок дев’ять) років за адресою вул. Шевченка, 42а, м. Корюківка, кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1195. Встановити орендну плату в розмірі 10 % 
(десять) відсотків від нормативно-грошової оцінки м. Корюківка. Оформити 
договір оренди у встановленому законом порядку. Зареєстрований за адресою: 
вул. Шевченка, буд. 50, кв. 6, ідентифікаційний номер 3089603977. 
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, які посвідчують право оренди на земельну ділянку ПАТ 
"Облтеплокомуненерго" загальною площею 0,0719 га для обслуговування та 
експлуатації будівлі котельні, яка розташована  за адресою: вул. Шевченка, 68 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1274.  
6.1. Надати ПАТ "Облтеплокомуненерго" земельну ділянку площею 0,0719 га 
на умовах оренди для обслуговування та експлуатації будівель терміном на 49 
(сорок дев’ять) років за адресою вул. Шевченка, 68, м. Корюківка, кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1274. Встановити орендну плату в розмірі 10 % 
(десять) відсотків від нормативно-грошової оцінки м. Корюківка. Оформити 
договір оренди у встановленому законом порядку. Місцезнаходження 
юридичної особи: вул. Комсомольська, 55-Б, м. Чернігів, ідентифікаційний код 
юридичної особи: 03357671. 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, які посвідчують право оренди на земельну ділянку ПАТ 
"Облтеплокомуненерго" загальною площею 0,0467 га для обслуговування та 
експлуатації будівлі котельні, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 80, 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1275.  
7.1. Надати ПАТ "Облтеплокомуненерго" земельну ділянку площею 0,0467 га 
на умовах оренди для обслуговування та експлуатації будівель терміном на 49 
(сорок дев'ять) років за адресою вул. Шевченка, 80, м. Корюківка, кадастровий 
номер 7422410100:01:002:1275. Встановити орендну плату в розмірі 10 % 
(десять) відсотків від нормативно-грошової оцінки землі м. Корюківка. 
Оформити договір оренди у встановленому законом порядку. 
Місцезнаходження юридичної особи: за адресою: вул. Комсомольська, 55-Б,        
м. Чернігів, ідентифікаційний код юридичної особи: 03357671. 
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, які посвідчують право оренди на земельну ділянку ПАТ 
"Облтеплокомуненерго" загальною площею 0,0806 га для обслуговування та 
експлуатації будівлі котельні, яка розташована  за адресою: вул. Шевченка, 99, 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1096.  
8.1. Надати ПАТ "Облтеплокомуненерго" земельну ділянку площею 0,0806 га 
на умовах оренди для обслуговування та експлуатації будівель терміном на 49 
(сорок дев’ять) років за адресою вул. Шевченка, 99, м. Корюківка, кадастровий 
номер 7422410100:01:001:1096. Встановити орендну плату в розмірі 10 % 
(десять) відсотків від нормативно-грошової оцінки землі м. Корюківка. 
Оформити договір оренди у встановленому законом порядку. 



Місцезнаходження юридичної особи: за адресою: вул. Комсомольська, 55-Б,        
м. Чернігів, ідентифікаційний код юридичної особи: 03357671. 
9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, які посвідчують право оренди на земельну ділянку ПАТ 
"Облтеплокомуненерго" загальною площею 0,0389 га для обслуговування та 
експлуатації нежитлової будівлі ремонтно-механічної майстерні, яка 
розташована за адресою: вул. Шевченка, 64 м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1273.  
9.1. Надати ПАТ "Облтеплокомуненерго" земельну ділянку площею 0,0389 га 
на умовах оренди для обслуговування та експлуатації нежитлової будівлі 
ремонтно-механічної майстерні терміном на 49 (сорок дев’ять) років за адресою 
вул. Шевченка, 64, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1273. 
Встановити орендну плату в розмірі 10 % (десять) відсотків від нормативно-
грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у 
встановленому законом порядку. Місцезнаходження юридичної особи: за 
адресою: вул. Комсомольська, 55-Б, м. Чернігів, ідентифікаційний код 
юридичної особи: 03357671. 
10.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду загальною площею 0,1000 га  Титенку Миколі Федоровичу, для 
будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність 
або постійне користування в межах населеного пункту Корюківської міської 
ради за адресою: вул. К. Маркса, 62, м. Корюківка.   
10.1. Надати Титенку Миколі Федоровичу, ідентифікаційний номер – 
2044614777, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. Санкт-
Петербург, просп. Заводський, буд. 4, кв. 131 в оренду земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в 
адміністративних межах Корюківської міської ради за адресою: вул. К. Маркса, 
62, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1320 терміном на 49 
(сорок дев’ять) років. Встановити орендну плату у 3 (трикратному) розмірі 
земельного податку. Оформити договір оренди у встановленому законом 
порядку. 
11. 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 
 

(дев’ятнадцята позачергова сесія шостого  скликання) 
 
 
16 липня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про поновлення та  розірвання 
договорів оренди 
  
Розглянувши заяви юридичних та фізичних осіб, інші матеріали, заслухавши 
висновки постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 
архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122  Земельного кодексу 
України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», п. п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності", ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :      
 

1. Дати згоду ТОВ "Фотос" на продовження договору оренди земельної ділянки  
від 18.05.2009  року  площею 50 м2,  яка розташована за адресою м. Корюківка, 
вул. Шевченка, 73, кадастровий номер 7422410100:01:003:0076 строком на 40 
(сорок) років. 
2. Дати згоду Козубову Федору Вікторовичу на продовження договору оренди 
земельної ділянки від 08.07.2010 року площею 21499 м2, яка розташована за 
адресою: м. Корюківка, вул. Індустріальна, 20 на наступний термін – 3 (три) 
роки. Встановити орендну плату в розмірі 5 (п’ять) % від нормативно-грошової 
оцінки землі м. Корюківка. 
3. Дати згоду Кірдоді Світлані Валеріївні на поновлення договору оренди 
земельної ділянки  від 29.11.2011 року  площею 39 м2  за адресою м. Корюківка, 
вул. Шевченка, 79/3, на наступний термін - строком на 11 (одинадцять) місяців. 
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 
  

(дев’ятнадцята позачергова сесія шостого скликання) 
 
 
16 липня 2013 року       
м. Корюківка 
 
Про припинення договору 
оренди землі від  11.03.2008 року 
 

Розглянувши заяву ФОП Саранчука Олександра Віталійовича щодо 
припинення права користування земельною ділянкою, яка використовувалась  
"з цільовим призначенням – землі комерційного призначення" для 
обслуговування приміщення, згідно договору оренди землі від 11.03.2008, у 
зв’язку з припиненням підприємницької діяльності, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 12, 141 Земельного кодексу України, ст. 31 Закону 
України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,   

міська рада вирішила: 
 
1. З моменту звільнення − з 01.07.2013 р., земельної ділянки від малої 
архітектурної форми припинити право користування (оренди) ФОП Саранчука 
Олександра Віталійовича, який зареєстрований за адресою: вул. Горького, 44, 
м. Корюківка у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності та за 
добровільною відмовою від земельної ділянки площею 200 м2, розташованої по 
вул. Бульварна, 5а, та дію договору  оренди землі від 11.03.2008 р. шляхом його 
розірвання. Земельну ділянку зарахувати до земель комунальної власності 
територіальної громади 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 
 

(дев’ятнадцята позачергова сесія шостого  скликання) 
 
 
16 липня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про визначення земельної ділянки,  
право оренди якої пропонується для продажу  
на земельних торгах 
  
 Розглянувши заяву директора ПСП "Червоний маяк" В. І. Самойленка 
щодо можливого отримання земельної ділянки для виробничих потреб в оренду 
(на конкурентних засадах), заслухавши висновки постійної комісії з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 
79-1, 134-139  Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :      
 

1. Визначити земельну ділянку для виробничої діяльності, яка розташована за 
адресою: провулок  Дудка, №2 "б", м. Корюківка, орієнтовною площею - 2 га, 
право оренди якої пропонується для продажу на земельних торгах. 
2. Міському голові Матюсі І. В. та виконавчому апарату міської ради 
забезпечити виконання заходів щодо укладення договір на виконання робіт по 
виготовленню та погодженню в установленому законодавством порядку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки право оренди якої 
пропонується для продажу на земельних торгах з переможцем конкурсу з 
відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою. 
3. Спеціалісту І категорії Хоменко О. В. здійснити державну реєстрацію права 
комунальної власності на сформовану земельну ділянку. 
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 
 

(дев’ятнадцята позачергова сесія  шостого  скликання) 
 
 
16 липня  2013  року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження проектно-технічної  
документації із землеустрою  та надання 
земельних ділянок в постійне користування 
 
 Розглянувши клопотання ДП "Холминський спиртзавод", КП 
"Корюківкаводоканал", Корюківської районної ради, релігійної громади 
української православної церкви свято – вознесенської парафії м. Корюківка, 
Корюківської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління 
Міндоходів у Чернігівській області, заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись 
ст. 12, 79-1, 92, 122 Земельного кодексу України,   п. п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності", ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", 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 0,6509 га, комунальному підприємству 
"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради, для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури (свердловина №2, №3 та підстанція). Земельна ділянка 
розташована по вул. І. Франка в м. Корюківка в адміністративних межах 
Корюківської міської ради. 
1.1. Надати Комунальному підприємству "Корюківкаводоканал" Корюківської 
міської ради земельну ділянку площею 0,6509 га, кадастровий номер: 
7422410100:04:000:1416, в постійне користування для розміщення та 



експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури (свердловина №2, №3 та підстанція) за адресою: м. Корюківка, 
вул. І. Франка. 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню документів, 
що посвідчують право постійного користування земельною ділянкою, 
загальною площею 0,0267 га для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування Корюківській районній раді по        
вул. Г. Костюк, 18 а, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради. 
2.1. Надати Корюківській районній раді земельну ділянку площею 0,0267 га, 
кадастровий номер: 7422410100:04:000:0003, в постійне користування для 
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 
Корюківській районній раді по вул. Г. Костюк, 18 а, м. Корюківка. 
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню документів, 
що посвідчують право постійного користування земельною ділянкою, 
загальною площею 0,0235 га, для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування Корюківській районній раді по        
вул. Шевченка, 85 а, м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради. 
3.1. Надати Корюківській районній раді земельну ділянку в постійне 
користування загальною площею 0,0235 га,  для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального обслуговування Корюківській районній раді по 
вул. Шевченка, 85 а,  м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради, Корюківського району, Чернігівської області, кадастровий номер: 
7422410100:01:003:0976. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню документів, 
що посвідчують право постійного користування земельною ділянкою, 
загальною площею 0,0884 га, для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування Корюківській районній раді по         
вул. Г. Костюк, 20 а,  м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської 
міської ради. 
4.1. Надати Корюківській районній раді земельну ділянку площею 0,0884 га, 
кадастровий номер: 7422410100:04:000:0004, в постійне користування для 
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 
Корюківській районній раді по вул. Г. Костюк, 20 а, м. Корюківка. 
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню документів, 
що посвідчують право постійного користування земельною ділянкою, 
загальною площею 0,0150 га,  для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування Корюківській районній раді по вул. 
Шевченка, 83 а,  м. Корюківка в адміністративних межах Корюківської міської 
ради. 
5.1. Надати Корюківській районній раді земельну ділянку площею 0,0150 га, 
кадастровий номер: 7422410100:01:003:0999, в постійне користування для 
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 
Корюківській районній раді по вул. Шевченка, 83 а, м. Корюківка. 



6. Затвердити технічну документацію із землеустрою по складанню документів 
на право постійного користування земельною ділянкою для будівництва, 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій релігійній 
громаді української православної церкви Свято-Вознесенської парафії        
м. Корюківка Чернігівської області площею 0,6309 га в адміністративних межах 
Корюківської міської ради за адресою: вул. Гарнієра, 1-А, м. Корюківка, 
Корюківського району, Чернігівської області. 
6.1. Надати релігійній громаді української православної церкви Свято-
Вознесенської парафії м. Корюківка Чернігівської області земельну ділянку в 
постійне користування для будівництва, обслуговування будівель громадських 
та релігійних організацій, площею 0,6309 га в адміністративних межах 
Корюківської міської ради за адресою: вул. Гарнієра, 1-А, м. Корюківка, 
Корюківського району, Чернігівської області, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1109. Зареєстрована за адресою: вул. Гарнієра, 1-А, м. 
Корюківка. 
7. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування ДП "Холминський спиртзавод" для 
виробничої діяльності із земель промисловості, які розташовані за адресою вул. 
Дудка, 46, м. Корюківка орієнтовною площею 0,12 га.  
8. Внести зміни до п. 1 та 1.1. рішення 15 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання "Про затвердження проектно-технічної документації із землеустрою 
та надання земельних ділянок в постійне користування" від 21.12.2012 року 
виклавши в новій редакції, а саме: 
"1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право постійного користування земельною 
ділянкою загальною площею 0,1815 га Корюківській об’єднаній державній 
податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Чернігівській області  
для громадського призначення (обслуговування адміністративної будівлі та 
підсобних приміщень). Земельна ділянка розташована за адресою:         
м. Корюківка, вул. Передзаводська, 2. 
1.1. Надати Корюківській об’єднаній державній податковій інспекції Головного 
управління Міндоходів у Чернігівській області земельну ділянку площею 
0,1815 га, кадастровий номер: 7422410100:01:003:1015, в постійне користування 
для громадського призначення (обслуговування адміністративної будівлі та 
підсобних приміщень) за адресою: м. Корюківка, вул. Передзаводська, 2" в 
зв’язку з поданою заявою про реорганізацію та приєднанням Корюківської 
міжрайонної державної податкової інспекції Чернігівської області Державної 
податкової служби до Корюківської об’єднаної державної податкової інспекції 
Головного управління Міндоходів у Чернігівській області. 
9. 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 
 

(дев’ятнадцята позачергова сесія шостого скликання) 
 
 
16 липня  2013 року  
м. Корюківка 
 
Про вилучення земельних ділянок  
з постійного користування     
 

Розглянувши клопотання ПАТ "Облтеплокомуненерго", заслухавши 
висновки постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 
архітектури, будівництва,  керуючись ст. 142 Земельного Кодексу України, ст. 
26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
1. Вилучити з постійного користування ПАТ "Облтеплокомуненерго" земельні 
ділянки, які розташовані за адресою: 
-вул. Шевченка, 80, площею 0,24 га; 
-вул. Шевченка, 86, площею 0,29 га,  
-вул. Бульварна, 25, площею 0, 13 га 
1.1. Земельні ділянки перевести до земель резервного фонду Корюківської 
міської ради.  

  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 
 

(дев’ятнадцята позачергова сесія шостого  скликання) 
 
 
16 липня 2013 року       
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до деяких  
рішень міської ради 
 
 Розглянувши заяви громадян та подані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 116, 118, 120, 121, 122 Земельного Кодексу 
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.  25, 
55 Закону України "Про землеустрій", пункту 3 Розділу VІІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр", п. 
п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності", ст. 26 Законом України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Внести зміни до п. 3 рішення 11 сесії Корюківської міської ради 6 
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 оренди на земельні ділянки громадянам для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Гоптар 
Валерію Віталійовичу, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме:  
"дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для надання в оренду Гоптар Валерію Віталійовичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Комсомольська, 5-а, м. 
Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Комсомольська, 5, м. Корюківка". 
2. Внести зміни до п. 2 рішення 6 сесії Корюківської міської ради 6 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 громадянам для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд Лисенко Наталії Володимирівни, 
виклавши дану частину в новій редакції, а саме: "дати дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на земельні 
ділянки громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Лисенко Наталії 
Володимирівні орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Шевченка, 136, м. 
Корюківка. Зареєстрована за адресою: І пров. Садовий, 1, м. Корюківка." 
3. Внести зміни до п. 2 рішення 31 сесії Корюківської міської ради 5 скликання 
від 17.09.2010 року "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 
громадянам для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд Горній Лідії Гнатівні, виклавши дану частину рішення в новій редакції, 
а саме: "дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчують право оренди на земельні ділянки громадянам для будівництва і 
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Горній Лідії Гнатівні орієнтовною площею 0,1000 га по 2        
пров. Перемоги, 9, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: 2 пров. Перемоги, 
9, м. Корюківка".  
4. Внести зміни до п. 4.1. рішення 28 сесії Корюківської міської ради 5 
скликання від 24.02.2010 року  "Про вилучення та надання земельних ділянок в 
оренду", встановивши Халецькому В. В. орендну плату у 3 (трикратному) 
розмірі земельного податку від нормативної грошової оцінки землі        
м. Корюківка. 
4. 1.  Міському голові Матюсі І.В. забезпечити  укладання  додаткової угоди до 
договорів оренди  від 24 березня 2010 року із орендарем згідно вимог чинного 
законодавства.  
4. 2. п. 4-4.1. даного рішення набирають чинність з 01 квітня 2013 року.  
5. Внести зміни до п. 2.1. рішення 15 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 21.12.2012 року "Про надання земельних ділянок в оренду" в 
частині надання для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Костюк Вірі Василівні, 
виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: "надати Костюк Вірі 
Василівні, ідентифікаційний номер: 2039810181, зареєстрована за адресою: вул. 
Бібліотечна, 28, м. Корюківка, земельну ділянку площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер: 7422410100:01:001:1034 по 
вул. Кірова, 160, м. Корюківка терміном на 2 (два) роки. Встановити орендну 
плату у 3 (трикратному) розмірі земельного податку" в зв’язку з технічною 
помилкою. 
5.1. Внести зміни до договору оренди землі від 15.03.2013 року. 



6. Внести зміни до п. 2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської 
ради від 28 грудня 1999 року "Про приватизацію земельних ділянок", 
затверджене рішенням 12 сесії Корюківської міської ради 24 скликання від 26 
грудня 2003 року "Про затвердження рішень виконкому міської ради "Про 
приватизацію земельних ділянок" в частині передачі земельної ділянки 
безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства згідно 
поданих заяв громадян Пасічній Валентині Іванівні – 0,0255 га по        
пров. Бібліотечному, 3", замість 0,02 га. 
7. Внести зміни до п. 2 рішення 28 сесії Корюківської міської ради 5 скликання 
від 24.02.2010 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 громадянам для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Рубан 
Катерині Никифорівні, виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
"дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують 
право власності на земельні ділянки громадянам Рубан Катерині Никифорівні 
для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею  0,1000 га по вул. Стржалковського, 6". 
8. Внести зміни до п. 1 рішення 31 сесії Корюківської міської ради 5 скликання 
від 17.09.2010 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
проектно-технічної документації щодо складання документів, що посвідчують 
право власності  на земельні ділянки громадянам для обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд Лещенко Любові Олексіївні, 
виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: "дати дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на 
земельні ділянки громадянам для будівництва і обслуговування жилого 
будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Лещенко 
Любові Олексіївні орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Кошового, 119, м. 
Корюківка. Зареєстрована за адресою:           вул. Кошового, 119, м. Корюківка".  
9. В зв’язку з технічною помилкою внести уточнення в рішення 15 сесії 
Корюківської міської ради 5 скликання від 23.11.2007 року " Про дозвіл на 
виготовлення проектно-технічної документації на земельні ділянки" в частині 
прізвища заявника, яке слід читати: "Скоробогатий", замість "Скоробагатий". 
10. Внести зміни в рішення виконкому Корюківської міської ради № 332  від 
28.12.1999 р., затверджене рішенням 12 сесії Корюківської міської ради 24 
скликання від 26.12.2003 р. “Про приватизацію земельних ділянок” в частині 
передачі безкоштовно Ісаченко Ніні Григорівні у приватну власність земельну 
ділянку площею 0,10 га для обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, виклавши дану частину в новій  редакції, а саме: "дати дозвіл 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право оренди на 
земельні ділянки громадянам для будівництва і обслуговування жилого 
будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ісаченко Ніні 



Григорівні  орієнтовною площею 0,1000 га по І пров. Л. Українки, 8, м. 
Корюківка. Зареєстрована за адресою: пров. Горького, 21, м. Корюківка". 
11. Внести зміни до п. 2 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 розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх 
безоплатно у власність громадянам для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд Кожедубу Анатолію Григоровичу, 
виклавши даний пункт рішення в новій редакції, а саме: 
"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 Кожедубу 
Анатолію Григоровичу – орієнтовним розміром 0,10 га по І пров. Л. Українки, 
14-Б, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,         
І пров. Л. Українки, 10" в зв’язку з технічною помилкою. 
12. Внести зміни до п. 1 рішення 22 сесії Корюківської міської ради 5 
скликання від 24.02.2009 року "Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки" в частині надання дозволу на виготовлення 
проектно-технічної документації із землеустрою, що посвідчують право 
власності на земельні ділянки громадянам для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд Федченку Миколі Івановичу, виклавши дану 
частину рішення в новій редакції а саме: "дати дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на земельні ділянки 
громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Федченку Миколі Івановичу 
орієнтовною площею 0,0693 га по вул. Пушкіна, 42, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою: вул. Пушкіна, 42, м. Корюківка" та до п. 1 рішення 
23 сесії Корюківської міської ради  5 скликання від 30.04.2009 року "Про дозвіл 
на виготовлення проектно-технічної документації на земельні ділянки" в 
частині надання дозволу на виготовлення проектно-технічної документації із 
землеустрою, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам 
для ведення особистого селянського господарства Федченку Миколі Івановичу, 
виклавши дану частину рішення в новій редакції а саме: "дати дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності на 
земельні ділянки громадянам для ведення особистого селянського господарства 
Федченку Миколі Івановичу орієнтовною площею 0,0689 га по вул. Пушкіна, 
42, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Пушкіна, 42, м. Корюківка" 
13. 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 
 

(дев’ятнадцята позачергова сесія шостого  скликання) 
 
 
16 липня 2013 року  
м. Корюківка 
 
Про розгляд подання прокуратури  
Корюківського району про усунення  
порушень Земельного кодексу України 
  

Розглянувши подання прокуратури Корюківського району від 11.06.2013 
року № 55 вих-13, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122  
Земельного кодексу України», п. п. 3, 5, 6, 8, 9 розділу ІІ Прикінцевих та 
перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності", ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :      
 

1. Скасувати рішення 17 сесії Корюківської міської ради 6 скликання від 
14.03.2013 року "Про внесення змін до рішення 28 сесії Корюківської міської 
ради 5 скликання від 24.02.2010 року "Про вилучення та надання земельних 
ділянок в оренду". 
2. Повідомити прокуратуру Корюківського району про результати розгляду 
подання.  
3. 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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