
                                                                                                                          
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(тридцять третя сесія шостого скликання 

 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження звіту про виконання  
міського бюджету Корюківською міською 
радою за І квартал 2015 року  
 
 Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  
від 26.06.2015 р. № 143 "Про виконання міського бюджету Корюківською 
міською радою за І квартал 2015 року", керуючись ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада  в и р і ш и л а : 
 

Затвердити звіт про виконання міського бюджету Корюківською 
міською радою за І квартал 2015 року:      
 
- по доходах 3044,4 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду 
міського бюджету у сумі 2694,1 тис. грн. та спеціального фонду міського 
бюджету у сумі 350,3 тис. грн. (додаток 1);  
    
- по видатках у сумі 2156,4 тис. грн., а саме: по видатках загального фонду у 
сумі 1368,9 тис. грн. та спеціального фонду міського бюджету у сумі          
787,5 тис. грн. (додаток 2). 
 
 
Міський голова                                                                     І.В.Матюха  
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про використання коштів  
пайової участі у розвитку  
інфраструктури м. Корюківки                           
 
 Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін щодо використання коштів, які надійшли до міського 
бюджету як пайова участь у розвиток інфраструктури міста, керуючись ст. 40 
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання п. 7 Порядку 
залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста Корюківки, затвердженого рішенням дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 20.01.2012 року, 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Фінансово-господарському відділу Корюківської міської ради 
передбачити кошти, які надійдуть до міського бюджету як пайова участь у 
розвиток інфраструктури міста в сумі 617700 грн. на капітальний ремонт 
проїзної частини дороги з тротуарами по вулиці Шевченка м. Корюківки. 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування соціально-економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
двадцять дев’ятої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання 
від 27.01.2015 р. "Про міський  
бюджет на 2015 рік" 
 
 Розглянувши висновок фінансово-господарського відділу Корюківської 
міської ради про перевиконання доходної частини загального фонду,  
рекомендації постійної комісії міської ради з питань  планування соціально-
економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, 
керуючись  п. 23 ч. 1  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", п. 7 ст. 78 та ст. 14, 23, 71 Бюджетного кодексу України (зі змінами та 
доповненнями),  

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни та доповнення до рішення двадцять дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 27.01.2015 року "Про міський 
бюджет на 2015 рік" , а саме : 
         1.1. Пункти 1, 5 даного рішення викласти в такій редакції:  
 
 «1. Визначити на 2015 рік: 
 
- доходи міського бюджету у сумі 12318,4 тис. грн., в тому числі доходи 
загального  фонду міського бюджету 11189,0 тис. грн., доходи спеціального 
фонду міського бюджету 1129,4 тис. грн. згідно з додатком  №1  цього рішення; 
 
- видатки міського бюджету  у сумі 15777,4 тис. грн., в тому числі видатки 
загального фонду  міського бюджету 10580,3 тис. грн., видатки спеціального 
фонду міського бюджету  5197,1 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення; 
 



- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1145,8 тис. грн. 
згідно з додатком № 2 цього рішення; 
 
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1145,8 тис.грн. 
згідно з додатком №2 цього рішення; 
 
-   встановити розмір внутрішнього фінансування міського бюджету по 
загальному фонду у сумі 537,0 тис. грн., по спеціальному фонду у сумі        
2922,0 тис. грн. за рахунок залишків коштів, що склалися на 01.01.2015 року 
згідно з додатком №2 цього рішення»  
     
 «5.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
міських програм на загальну суму 8979,9 тис. грн. (додаток №4).» 
     
 1.2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 рішення двадцять дев’ятої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 27.01.2015 року "Про міський бюджет на 
2015 рік" викласти у новій редакції (додаються). 
 
 2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування соціально-економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 

 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до міських 
Програм на 2015 рік 
 
 В зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2015 рік, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування соціально-
економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, 
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 
 1. Внести зміни до міських Програм на 2015 рік, а саме: 
 
 1.1. До Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, 
затвердженої рішенням двадцять дев’ятої сесії міської ради шостого скликання 
від 27.01.2015 р., встановивши обсяг фінансування реконструкції дорожнього 
полотна по вул. Червонохутірській м. Корюківки в розмірі 65 тис. грн. 
 
 1.2. До міської Програми розвитку житлово-комунального-господарства 
та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради,  затвердженої 
рішенням двадцять дев’ятої сесії міської ради шостого скликання від  
27.01.2015 р., встановивши загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми в розмірі 9653,4 тис. грн.. та розділ        
IV програми викласти в новій редакції (додаток 1). 
 
 1.3. До міської Програми "Культурно − мистецький розвиток міста та 
молодь Корюківщини", затвердженої рішенням двадцять дев’ятої сесії міської 
ради шостого скликання від 27.01.2015 р., встановивши загальний орієнтовний 
обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми в розмірі         
101 800 грн. 



 
 1.4. До міської Програми створення чи корегування містобудівної 
документації та регулювання земельних відносин, затвердженої рішенням 
двадцять дев’ятої сесії міської ради шостого скликання від 27.01.2015 р., 
встановивши загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації програми в розмірі 786,2 тис. грн. 
 
 1.5. До міської Програми "Нагородження відзнаками Корюківської 
міської ради", затвердженої рішенням двадцять дев’ятої сесії міської ради 
шостого скликання від 27.01.2015 р., встановивши загальний орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми в розмірі 15 тис. грн. 
 
 1.6. До Програми організації та проведення в 2015 році громадських робіт 
для населення м. Корюківки, затвердженої рішенням двадцять дев’ятої сесії 
міської ради шостого скликання від 27.01.2015 р., встановивши загальний 
орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми в 
розмірі 35 тис. грн. 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування соціально-економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Програми  
розвитку та фінансової підтримки  
комунальних підприємств 
Корюківської міської ради  
на 2015-2016 роки 
 
 З метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств 
міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 26, 64 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Затвердити програму розвитку та фінансової підтримки комунальних 
підприємств Корюківської міської ради на 2015-2016 роки (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування соціально-економічного,культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
другої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 14.12.2010 р. 
"Про затвердження структури, 
чисельності виконавчого апарату 
міської ради та витрат на його утримання" 
 
 З метою забезпечення більш ефективної роботи апарату міської ради, 
дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті нормативно-правових 
актів міською радою та її виконавчим комітетом, враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань законності, взаємодії з 
правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, депутатської 
етики та регламенту, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 
 1. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 14.12.2010 р. "Про затвердження структури, чисельності 
виконавчого апарату міської ради та витрат на його утримання" (зі змінами, 
внесеними рішенням двадцять першої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 24.12.2013 р.), виклавши п. 1 цього рішення в такій редакції: 
 
 "1. Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату 
Корюківської міської ради в такому складі: 
 Міський голова − 1 
 Секретар ради − 1 
 Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради − 1 
 Керуючий справами /секретар/ виконавчого комітету − 1 
 



Фінансово-господарський відділ 
 Начальник відділу /головний бухгалтер/ − 1 
 Спеціаліст ІІ категорії − 1 
 

Загальний відділ 
 Спеціаліст І категорії /землевпорядник/ − 1 
 Спеціаліст І категорії − 1 
 Спеціаліст ІІ категорії − 1 
 Спеціаліст − 1 
 

Юридичний відділ 
 Начальник відділу − 1 
 Спеціаліст І категорії − 1 
 

Технічні службовці 
 Водій − 1 
 Прибиральниця − 1". 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, 
органами місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 

 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення  
дев’ятої сесії Корюківської міської ради  
шостого скликання від 20.01.2012 р. 
"Про Порядок залучення, розрахунку 
розміру і використання коштів пайової 
участі у розвитку інфраструктури 
м. Корюківки" 
 
 Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та з метою 
впорядкування залучення коштів пайової участі в розвиток інфраструктури         
м. Корюківки, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні",  

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 20.01.2012 р. "Про Порядок залучення, розрахунку 
розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури         
м. Корюківки",  а саме п. 1.5. Порядку викласти в такій редакції: 
 
 "1.5. До пайової участі у розвитку  інфраструктури  м. Корюківки не 
залучаються замовники у разі здійснення будівництва:  
- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів 
місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих 
бюджетів; 
- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, 
медичного і оздоровчого призначення − замовники будівництва підтверджують 
приналежність об’єкта будівництва до зазначених видів будівель шляхом 
надання до міської ради підтверджуючих документів, в яких буде зазначено код 
будівлі відповідно до Державного класифікатора  будівель і споруд ДК 018-



2000, затвердженого наказом Держкомстандарту України від 18.08.2000 р.         
№ 507, на рівні її підкласу (за п’ятим знаком), за яким будівля класифікується в 
системі статистичних спостережень (таким документом є Декларація про 
готовність об’єкта до експлуатації); 
- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 
- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків 
загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, 
розташованих на відповідних земельних ділянках; 
- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами 
інвестиційних конкурсів або аукціонів; 
- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів 
соціальної інфраструктури; 
- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані 
внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 
- об’єктів релігійно-культового призначення; 
- об’єктів, які належать до міської комунальної власності." 
 
 2. 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 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про прийняття в міську комунальну 
власність невід’ємних поліпшень 
нежитлового приміщення за адресою: 
м. Корюківка, вул. Бульварна, 6-б 
 
 Розглянувши звернення ПАТ "Слов’янські шпалери − КФТП" щодо 
прийняття в міську комунальну власність невід’ємних поліпшень вартістю        
340 598 грн., які виникли в результаті реконструкції нежитлового приміщення 
по вул. Бульварній, 6-б м. Корюківки під котельню для будинку культури, яке 
перебуває в міській комунальній власності, враховуючи рекомендації постійної 
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, 
зв’язку та контролю за використанням об’єктів комунальної власності та 
приватизацією, керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Прийняти в міську комунальну власність невід’ємні поліпшення 
вартістю 340 598 грн., які створені ПАТ "Слов’янські шпалери − КФТП" в 
результаті реконструкції орендованого нежитлового приміщення по вул. 
Бульварній, 6-б м. Корюківки під котельню для будинку культури, яке 
перебуває в міській комунальній власності. 
 
 2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради: 
- здійснити прийняття-передачу невід’ємних поліпшень, зазначених в п. 1 цього 
рішення, в міську комунальну власність та на баланс; 
- здійснити експертну оцінку нежитлового приміщення − котельні для будинку 
культури по вул. Бульварній, 6-б, м. Корюківка, яке перебуває в оренді ПАТ 
"Слов’янські шпалери − КФТП" і належить до міської комунальної власності з 



метою укладення додаткової угоди до договору оренди з врахуванням 
здійснених поліпшень. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та 
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 

 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про розміщення Пам’ятного знаку 
учасникам АТО, які загинули 
 
 Розглянувши звернення громадської організації "Корюківська спілка 
воїнів-учасників АТО" щодо надання дозволу на встановлення на території 
міста Корюківки Пам’ятного знаку учасникам АТО, які загинули, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 
науки, культури, спорту, сім’ї та молоді,  керуючись ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Звернення учасників загальних зборів громадської організації 
"Корюківська спілка воїнів-учасників АТО" до Корюківської міської ради взяти 
до відома. 
 
 2. Виконавчому комітету Корюківської міської ради розглянути питання 
про визначення місця розміщення, надання дозволу на розміщення малої 
архітектурної форми − Пам’ятного знаку воїнам-учасникам АТО, які загинули, 
відповідно до вимог чинного законодавства, враховуючи пропозиції 
громадської організації "Корюківська спілка воїнів-учасників АТО", інших 
громадських організацій, фізичних та юридичних осіб. 
 
 2.1. Виконавчому комітету Корюківської міської ради спільно з 
громадською організацією "Корюківська спілка воїнів-учасників АТО" 
визначити назву Пам’ятного знаку. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї 
та молоді. 
 
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 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
одинадцятої сесії Корюківської  
міської ради шостого скликання 
від 24.05.2012 року "Про затвердження  
Положення про розміщення зовнішньої 
реклами на території міста Корюківки" 
 
 З метою впорядкування правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами 
на території міста та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 
питань планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, 
бюджету, фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни до рішення одинадцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 24.05.2012 року "Про затвердження Положення про 
розміщення зовнішньої реклами на території міста Корюківки", а саме: 
- Положення про розміщення зовнішньої реклами на території міста Корюківки 
викласти в новій редакції (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування соціально-економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 

 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про скасування рішення  
двадцятої сесії Корюківської  
міської ради шостого скликання  
від 15.10.2013 р. "Про використання  
прапора Європи в місті Корюківка" 
 
 Враховуючи сталу орієнтацію населення України до євроінтеграційного 
курсу та з метою забезпечення виконання вимог Конституції України та іншого 
чинного законодавства щодо використання символіки інших держав, 
керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Скасувати рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 15.10.2013 р. "Про використання прапора Європи в місті 
Корюківка". 
 
 2. Встановити прапор Європи в сесійній залі Корюківської міської ради. 
 
 3. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті міської ради. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 

 
 



                                                                                                                                                      
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження  
розпоряджень міського голови 
 
 Керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 Затвердити розпорядження міського голови, видані з 01.01.2015 р. по 
27.07.2015 р. згідно з додатком. 
 
 
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 
 

(тридцять третя сесія шостого  скликання) 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про вилучення земельної ділянки  
з постійного користування     
 
 Розглянувши клопотання Корюківського споживчого товариства         
вх. № 314/03-15 від 25.05.2015 р., заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва,  керуючись 
ст. 12, 79-1, 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 Корюківського споживчого 
товариства земельну ділянку площею 0,0781 га, що розташована за адресою:        
вул. Дудка, 60, м. Корюківка, кадастровий номер №7422410100:01:003:1134 та 
перевести до земель запасу 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 

 
(тридцять третя сесія шостого скликання) 

 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про відміну деяких  
рішень міської ради 
 
 Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та інші матеріали, 
заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань регулювання 
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 141 
Земельного кодексу України,  ст. 26 Закону України  "Про місцеве 
самоврядування в Україні",   
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

 1. Відмінити п. 1 рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради 
двадцять другого скликання  від 11.09.1997 р. "Про приватизацію земельних 
ділянок" в частині передачі безкоштовно в приватну власність надані земельні 
ділянки Медведєву Юрію Геннадійовичу площею 0,1000 га  по вул. Сонячна, 
16, м. Корюківка. 
 1.1. Перевести земельну ділянку зазначену в п. 1 цього рішення до земель 
запасу Корюківської міської ради. 
 
 2. Відмінити п. 1 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 
двадцять четвертого скликання  від 17.09.2002 р. «Про приватизацію земельних 
ділянок» в частині передачі безоплатно у власність земельні ділянки для 
будівництва, обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 
споруд площею до 0,10 га  Литвину Андрію Миколайовичу по вул. Сонячна, 34, 
м. Корюківка та Литвин Валентині Миколаївні по вул. Сонячна, 36  м. 
Корюківка. 
 2.1. Перевести земельні ділянки зазначені в п. 2 цього рішення до земель 
запасу Корюківської міської ради. 
 



 3. Прийняти до земель запасу Корюківської міської ради земельні ділянки 
загальною площею орієнтовно 0,1500 га по вул. Незалежності, які 
використовувалися Тупік Вандою Костянтинівною, Колошею Діною 
Степанівною та Коваленко Валентиною Георгіївною для городництва в зв’язку 
з поданими заявами. 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва. 
 
Міський голова                                                                    І.В.Матюха 



                                                                                                      
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(тридцять третя сесія шостого скликання) 

 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про розгляд заяви  
Рачека Андрія Анатолійовича 
 
 Розглянувши заяву Рачека Андрія Анатолійовича вх. №205/06-01 від 
09.07.2015 р., та інші матеріали, заслухавши висновки постійної комісії міської 
ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, 
керуючись ст. 12, 79-1, 186-1 Земельного кодексу України,  ст. 26 Закону 
України  "Про місцеве самоврядування в Україні",   
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

 1. Відмовити Рачеку Андрію Анатолійовичу в передачі безоплатно у 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Хмельницького Б., 8, 
м. Корюківка за рахунок земель не наданих у власність або користування в 
зв’язку з відсутністю в розробленому проекті землеустрою обов’язкового 
погодження територіальним органом центрального органу виконавчої влади, 
що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин. 
 
 2. 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 

 
 (тридцять третя сесія шостого  скликання) 

 
30 липня  2015 року       
м. Корюківка 
 

Про внесення змін до рішень 
Корюківської міської ради 
 

 Розглянувши заяви громадян та подані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з міської ради питань регулювання земельних відносин, 
архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 65, 79-1, 89, 116, 118, 120, 121, 122 
Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону України "Про землеустрій", ст. 
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
   
 1. Внести зміни до п. 2 рішення двадцять восьмої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 11.12.2014 р. "Про дозвіл на виготовлення 
документації із землеустрою" в частині надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх безоплатно у 
власність громадянам Масалику Сергію Сергійовичу в частині адреси земельної 
ділянки, виклавши її в новій редакції, а саме: "вул. Суворова, 8, м. Корюківка", 
замість вул. Суворова, 10, м. Корюківка, в зв’язку з упорядкуванням адресного 
господарства. 
 
 2. Внести зміни до п. 2 рішення тридцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 12.03.2015 р. "Про дозвіл на виготовлення документації 
із землеустрою" в частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для передачі їх безоплатно у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) громадянам Гирич Інні Володимирівні в частині 
адреси земельної ділянки, виклавши її в новій редакції,         
а саме: "вул. Каштанова, 6, м. Корюківка", замість вул. Каштанова, 10,        
м. Корюківка, в зв’язку з упорядкуванням адресного господарства. 
 
 3. Внести зміни до п. 2 рішення тридцять першої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 27.05.2015 р. "Про дозвіл на виготовлення 
документації із землеустрою" в частині надання дозволу на розробку проекту 



землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх безоплатно у 
власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам: Чубарі Олександру 
Петровичу, Козіку Андрію Валерійовичу, Сотнику Олександру 
Володимировичу, Чіаурелі Анатолію Михайловичу, Альохіну Руслану 
Валерійовичу в частині адрес земельних ділянок, виклавши  в новій редакції, а 
саме:  
- "вул. Каштанова, 4, м. Корюківка", замість вул. Каштанова, 12, м. Корюківка; 
- "вул. Каштанова, 5, м. Корюківка", замість вул. Каштанова, 11, м. Корюківка; 
- "вул. Каштанова, 2, м. Корюківка", замість вул. Каштанова, 14, м. Корюківка; 
- "вул. Каштанова, 3, м. Корюківка", замість вул. Каштанова, 13, м. Корюківка; 
- "вул. Каштанова, 1, м. Корюківка", замість вул. Каштанова, 15, м. Корюківка, 
− в зв’язку з упорядкуванням адресного господарства.  

 
 4. Внести зміни до п. 6 рішення двадцять другої сесії Корюківської 
міської ради п’ятого скликання від 24.02.2009 р. "Про дозвіл на виготовлення 
проектно-технічної документації на земельні ділянки" в частині надання 
дозволу Корюківському районному відділу внутрішніх справ України в 
Чернігівській області на виготовлення технічної документації, виклавши її в 
новій редакції, а саме:  
 "Дати дозвіл Корюківському РВ УМВС України в Чернігівській області, 
юридична адреса: вул. Маркса К, 7, м. Корюківка, на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для надання її в оренду для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею орієнтовно 0,1000 га по вул. Миру, 7, м. Корюківка." 
 
 5. В зв’язку із закінченням пільги зі сплати оренди за користування 
земельною ділянкою внести зміни до п. 3.1. рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 27.07.2012 р. "Про вилучення 
та надання земельних ділянок в оренду" в частині встановлення орендної плати 
виклавши її в новій редакції, а саме: 
 "Встановити орендну плату в розмірі 12 (дванадцять) % (відсотків) від 
нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка з 03.08.2015 р. 
 Розмір орендної плати може переглядатися кожні наступні 3 (три) роки." 
  
 6. В зв’язку із закінченням пільги зі сплати оренди за користування 
земельною ділянкою внести зміни до п. 4.1. рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 27.07.2012 р. «Про вилучення 
та надання земельних ділянок в оренду» в частині встановлення орендної плати 
виклавши її в новій редакції, а саме: 
 "Встановити орендну плату в розмірі 12 (дванадцять) % (відсотків) від 
нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка з 03.08.2015 р.  
 Розмір орендної плати може переглядатися кожні наступні 3 (три) роки." 
 
 7. Внести зміни до п. 5 рішення тридцять першої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 27.05.2015 р. "Про дозвіл на виготовлення 
документацій із землеустрою" в частині надання дозволу Корюківській міській 



раді на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
постійне користування з земель загального користування під кладовищами, за 
адресами: по вул. Костюк Г. площею орієнтовно 3 га, вул.  Садова площею 
орієнтовно 0,4000 га в частині площі земельних ділянок та в мікрорайоні 
Милейки в частині адреси виклавши їх в новій редакції, а саме: 
- по вул. Костюк Г.  площею орієнтовно 5,3000 га, замість 3 га в зв’язку з 
фактичним обміром земельної ділянки; 
- по вул. Садова площею орієнтовно 0,5000 га, замість 0,4000 га в зв’язку з 
фактичним обміром земельної ділянки; 
- в мікрорайоні Милейки, вул. Шкільна, 9/1 в зв’язку з упорядкуванням 
адресного господарства. 
 
 8. Внести зміни до п. 2.1. рішення двадцять восьмої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 11.12.2014 р. "Про дозвіл на виготовлення 
документацій із землеустрою" в частині надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх безоплатно у 
власність громадянам для ведення особистого селянського господарства Лашко 
Лідії Іванівні, Лашко Олександру Петровичу, Лашко Андрію Петровичу, 
виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме: 
"- Лашко Лідії Іванівні, зареєстрована: м. Корюківка, вул. Франка, 87, − 
орієнтовним розміром 0,0500 га по вул. Франка, 87, м. Корюківка." 
 
 9. 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 
 

(тридцять третя сесія шостого  скликання) 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про розірвання та 
поновлення договорів оренди  
  
 Розглянувши заяви громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних 
осіб, та інші матеріали, заслухавши висновки постійної комісії міської ради з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись 
ст. 12, 79-1, 93, 122  Земельного кодексу України,  ст. 7, 31-33 Закону України 
"Про оренду землі", ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
     

 1. Припинити з Скрипкою Ольгою Панасівною договір оренди земельної 
ділянки від 12.03.2015 р., яка розташована за адресою: пров. Горького, 50,        
м. Корюківка, площею 0,0600 га, кадастровий номер - 7422410100:01:002:1476, 
шляхом його розірвання за згодою сторін в зв’язку з оформленням земельної 
ділянки у приватну власність. 
 1.1. Перевести земельну ділянку вказану в п.1 даного рішення до земель 
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населених пунктів Корюківської міської ради). 

2. Припинити з Клименко Оленою Вікторівною договір оренди земельної 
ділянки від 16.05.2014 р., яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 229/1,         
м. Корюківка, площею 0,0740 га, кадастровий номер - 7422410100:01:001:1206, 
шляхом його розірвання за згодою сторін в зв’язку з оформленням земельної 
ділянки у приватну власність. 
 2.1. Перевести земельну ділянку вказану в п.2 даного рішення до земель 
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населених пунктів Корюківської міської ради). 
 3. 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 

 
(тридцять третя сесія шостого  скликання) 

 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про надання земельних  
ділянок в оренду 
 
 Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії міської ради 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", ст. 288 
Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 

міська рада вирішила: 
  
 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду Дугенець Валентині Петрівні для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по вул. Зелена, 62, м. Корюківка. 
 1.1. Надати Дугенець Валентині Петрівні, ідентифікаційний номер 
1722419387, країна громадянства: Російська Федерація, зареєстрована за місцем 
проживання по вул. Карла Маркса, 79, м. Корюківка, в оренду земельну ділянку 
площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1143, за адресою:  
вул. Зелена, 62, м. Корюківка, терміном на 5 (п’ять) років, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка). Цільове призначення – для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Встановити орендну плату в 
розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативно – грошової оцінки землі        
м. Корюківка. Розмір орендної плати може переглядатися кожні наступні 3 
(три) роки. Оформити договір оренди у встановленому законодавством 
порядку.  



 2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду Грищенко Наташі Анзорівні для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування в межах Корюківської 
міської ради площею 0,1000 га, по вул. Садова, 4-Є, м. Корюківка. 
 2.1. Надати  Грищенко Наташі Анзорівні, ідентифікаційний номер 
3020614542, що зареєстрована за адресою: вул. Актюбинська, 11, кв. 3,        
м. Сніжне, Донецька область, в оренду земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1504, за адресою: вул. Садова, 4-Є,        
м. Корюківка, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка). Цільове призначення – для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Встановити орендну плату в 
розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативно – грошової оцінки землі        
м. Корюківка. Розмір орендної плати може переглядатися кожні наступні 3 
(три) роки. Оформити договір оренди у встановленому законодавством 
порядку.  
 
 3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
умовах оренди загальною площею 0,8000 га ФОП Сидоренку Віктору 
Олексійовичу, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність 
або постійне користування в межах населених пунктів Корюківської міської 
ради за адресою: вул. Костюк Г., 20-Б, м. Корюківка. 
 3.1. Надати ФОП Сидоренку Віктору Олексійовичу (країна громадянства: 
Російська Федерація, зареєстрований за адресою: вул. Бульварна, 10, кв. 2,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2410781533) на умовах оренди земельну 
ділянку загальною площею 0,8000 га, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за 
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради за 
адресою: вул. Костюк Г., 20-Б, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:04:000:1423. Цільове призначення -  для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, категорія земель – землі 
житлової і громадської забудови. Встановити орендну плату в розмірі 5 (п’ять) 
% (відсотків) від нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка терміном 
на 1 (один) рік. Оформити договір оренди у встановленому законодавством 
порядку.  
 
 4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду Дранюку Василю Васильовичу для будівництва і обслуговування 



жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по вул. Кірова, 101, м. Корюківка. 
 4.1. Надати Дранюку Василю Васильовичу, ідентифікаційний номер 
1908719413, що зареєстрований за адресою: вул. Польова, 4, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1261, за адресою: вул. Кірова, 101, м. Корюківка, терміном 
на 10 (десять) років, для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення – 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) % (відсотки) від 
нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір орендної плати може 
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку.  
 
 5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду ТОВ «НІКАН – МБ» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування в 
межах Корюківської міської ради площею 0,0069 га, по вул. Передзаводська, 
10/2, м. Корюківка. 
 5.1. Надати ТОВ «НІКАН – МБ», юридична адреса: 14000, м. Чернігів, 
вул. Гагаріна, 4, код ЄДРПОУ 39225361, в оренду земельну ділянку площею 
0,0069 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1153, за адресою: вул. 
Передзаводська, 10/2, м. Корюківка, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Цільове призначення – для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, категорія земель – землі 
житлової та громадської забудови. Встановити орендну плату в розмірі 12 
(дванадцять) % (відсотків) від нормативно – грошової оцінки землі        
м. Корюківка. Розмір орендної плати може переглядатися кожні наступні 3 
(три) роки. Оформити договір оренди у встановленому законодавством 
порядку.  
 
 6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду Синенко Наталії Михайлівні для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах Корюківської міської ради площею 0,0070 га, по         
вул. Передзаводська, 10/1, м. Корюківка. 
 6.1. Надати Синенко Наталії Михайлівні, ідентифікаційний код 
3016718966, що зареєстрована за адресою: вул. Войкова, 6, кв. 10, м. Чернігів, в 
оренду земельну ділянку площею 0,0070 га, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1152, за адресою: вул. Передзаводська, 10/1, м. Корюківка, 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 



Встановити орендну плату в розмірі 12 (дванадцять) % (відсотків) від 
нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір орендної плати може 
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку.  
 
 7. 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 

 
(тридцять третя сесія шостого скликання) 

 
30 липня 2015 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, для будівництва індивідуальних гаражів та інші 
матеріали, заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись            
ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України  "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Затвердити Коробейнику Сергію Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для передачі у власність для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га, по вул. Шевченка, 218, м. Корюківка. 
 1.1. Передати Коробейнику Сергію Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,            
по вул. Шевченка, 218, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1494, цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 218, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2374718371. 
 



 2. Затвердити Голуб Вірі Яковлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га, по вул. Жовтнева, 12, м. Корюківка. 
 2.1. Передати Голуб Вірі Яковлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Жовтнева, 
12, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:0682, цільове 
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:            
вул. Жовтнева, 12, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1220803207. 
 
 3. Затвердити Лашко Лідії Іванівні, Лашку Олександру Петровичу та             
Лашку Андрію Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у 
спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 
0,1000 га, по вул. Франка, 87, м. Корюківка. 
 3.1. Передати Лашко Лідії Іванівні, що зареєстрована за адресою:            
м. Корюківка, вул. Франка, 87, ідентифікаційний номер: 2105923367, Лашку 
Олександру Петровичу, що зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Прорізна, 8, ідентифікаційний номер: 2846914618, та             
Лашку Андрію Петровичу,  що зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул. Франка, 136, ідентифікаційний номер: 2938320655,  безоплатно у  
спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул.  Франка, 87, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:002:1484, цільове призначення - для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови.  
 
 4. Затвердити Бондаренко Наталії Олександрівні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)  площею 0,1000 га,  по вул. Садова, 4-Е, м. Корюківка. 
 4.1. Передати Бондаренко Наталії Олександрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Садова, 4-Е, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1503, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:            



вул. Титовського, 17, с. Киселівка, Менський р-н, Чернігівська область,  
ідентифікаційний номер 3078105088. 
 
 4. Затвердити Піддубному Сергію Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)  площею 0,1000 га,  по вул. Садова, 4-Ж, м. Корюківка. 
 4.1. Передати Піддубному Сергію Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 
0,1000 га, по вул. Садова, 4-Ж, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1505, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. 8-го Березня, 103-В, 
ідентифікаційний номер 2277810372. 
 
 5. Затвердити Бондаренку Віталію Федоровичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)  площею 0,1000 га,  по вул. Калініна, 1, м. Корюківка. 
 5.1. Передати Бондаренку Віталію Федоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Калініна, 1, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1144, 
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:            
пров. Пушкіна, 14, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2779106972. 
 
 6. Затвердити Розумєйку Миколі Петровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для передачі у власність для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,0600 га, по вул. Кошового, 14а, м. Корюківка. 
 6.1. Передати Розумєйку Миколі Петровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га,             
по вул. Кошового, 14а, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1497, цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та            
громадської забудови. Зареєстрований за адресою:            
вул. Кошового, 14а, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2033818636. 
 



 7. Затвердити Башари Світлані Федорівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Колгоспна, 94-В,             
м. Корюківка. 
 7.1. Передати Башари Світлані Федорівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по             
вул. Колгоспна, 94-В, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1235, цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Кірова, 160, ідентифікаційний 
номер 2934903585. 
 
 8. Затвердити Хобел Олені Василівні та Кузьмичовій Катерині 
Леонідівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну 
власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по вул. Кошового, 
87а, м. Корюківка. 
 8.1. Передати Хобел Олені Василівні, зареєстрована за адресою:             
вул. Шевченка, 76, кв. 6, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2577511006 
та Кузьмичовій Катерині Леонідівні, зареєстрована за адресою:             
вул. Шевченка, 76, кв. 6, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3433903969 
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по вул. Кошового, 87а, м. 
Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1502, цільове призначення 
- для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови.  
 
 9. Затвердити Рубцовій Ганні Максимівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га, по вул. Зелена, 80, м. Корюківка. 
 9.1. Передати Рубцовій Ганні Максимівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,             
по вул. Зелена, 80, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1142, 
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 



землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. 
Зелена, 80, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1369912925. 
 
 10. Затвердити Сидоренку Віктору Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів площею 0,0033 га, по вул. Передзаводська, гараж 
№2А, м. Корюківка. 
 10.1. Передати Сидоренку Віктору Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 
0,0033 га по вул. Передзаводська, гараж №2А, м. Корюківка, кадастровий 
номер 7422410100:01:003:1147, цільове призначення - для будівництва 
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та            
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Кошового, 41,             
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2508306171. 
 
 11. Затвердити Макусі Олені Олександрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,0600 га, по вул. Франка, 11, м. Корюківка. 
 11.1. Передати  Макусі Олені Олександрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га,            
по вул. Франка, 11, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1508, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Івана Франка, 11, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2225308801. 
 
 12. Затвердити Макусі Олені Олександрівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,1000 га, по вул. Франка, 11,             
м. Корюківка. 
 12.1. Передати Макусі Олені Олександрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,1000 га, по вул. Франка, 11, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1509, цільове призначення – для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрована за адресою: вул. Івана Франка, 11, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2225308801. 
 
 13. Затвердити Губенко Ользі Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 



місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,0600 га, по пров. Горького, 44, м. Корюківка. 
 13.1. Передати Губенко Ользі Миколаївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га,            
по пров. Горького, 44 м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1507, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрована за адресою: пров. Горького, 44, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1881221364. 
 
 14. Затвердити Дорошенко Марії Федорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,0600 га, за адресою: пров. Колгоспний, 2-й, 8, м. Корюківка. 
 14.1. Передати Дорошенко Марії Федорівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га,            
за адресою: пров. Колгоспний, 2-й, 8, м. Корюківка,             
кадастровий номер 7422410100:01:001:1257, цільове призначення - для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: ІІ-й пров. Колгоспної, 8,             
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2138310203. 
 
 15. Затвердити Кокоші Валентині Дмитрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га, за адресою: вул. Лермонтова, 23, м. Корюківка. 
 15.1. Передати Кокоші Валентині Дмитрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,            
за адресою: вул. Лермонтова, 23, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1063, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою: 
с. Полісся, Сосницького району, Чернігівської області, ідентифікаційний 
номер 2327912149. 
 
 16. Затвердити Захарченку Сергію Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 



натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, за адресою: вул. Горького, 11, м. 
Корюківка. 
 16.1. Передати Захарченку Сергію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 
0,1000 га, за адресою: вул. Горького, 11, м. Корюківка,             
кадастровий номер 7422410100:01:002:1506, цільове призначення - для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Горького, 11, 
ідентифікаційний номер 2420608957. 
 
 17. Затвердити Стринадко Олені Іванівні та Віловатій Тамарі Іванівні 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну  власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, за адресою:             
вул. Червонохутірська, 56, м. Корюківка. 
 17.1. Передати Стринадко Олені Іванівні, що зареєстрована за адресою:             
вул. Франка, 5-А, кв. 22, м. Корюківка,  ідентифікаційний номер 2178011288 
та Віловатій Тамарі Іванівні, зареєстрована за адресою:             
вул. Червонохутірська, 56, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
1329711384 безоплатно у спільну сумісну  власність земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,            
за адресою: вул. Червонохутірська, 56, м. Корюківка,             
кадастровий номер 7422410100:01:003:1151, цільове призначення - для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови.  
 
 18. Затвердити Воскобойник Катерині Миколаївні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)  площею 0,0971 га, по вул. 8-го Березня, 103-В,             
м. Корюківка. 
 18.1. Передати Воскобойник Катерині Миколаївні безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 
0,0971 га, по вул. 8-го Березня, 103-В, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1510, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 



забудови. Зареєстрована за адресою: І-й пров. Перемоги, 16, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2343410528. 
 
 19. Затвердити Кириченко Раїсі Арсеніївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га, за адресою: вул. 8-го Березня, 77, м. Корюківка. 
 19.1. Передати Кириченко Раїсі Арсеніївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,            
за адресою: вул. 8-го Березня, 77, м. Корюківка,             
кадастровий номер 7422410100:01:002:1473, цільове призначення - для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. 8-го Березня, 77,             
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1513829449. 
 
 20. Затвердити Кириченко Раїсі Арсеніївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для особистого 
селянського господарства площею 0,1615 га, за адресою:             
вул. 8-го Березня, 77, м. Корюківка. 
 20.1. Передати Кириченко Раїсі Арсеніївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею            
0,1615 га, за адресою: вул. 8-го Березня, 77, м. Корюківка,             
кадастровий номер 7422410100:01:002:1512, цільове призначення - для 
ведення особистого селянського господарства, категорія земель – 
сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за адресою: вул. 8-го 
Березня, 77, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1513829449. 
 
 21. 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 

 
(тридцять третя сесія шостого скликання) 

 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про передачу земельних ділянок 
в постійне користування 
 
 Розглянувши заяву КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради  
та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне 
користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та під кладовища, та інші 
матеріали, заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань 
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись  ст. 12, 
79-1, 92, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України  
"Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Затвердити КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради  
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0777 га, по 
вул. Червонохутірська, 84/2, м. Корюківка. 
 1.1. Передати КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради  
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0777 га, по 
вул. Червонохутірська, 84/2, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1154, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Юридична 
адреса підприємства: 15300, Чернігівська область, Корюківський район,        
м. Корюківка, пров. Вокзальний, 9, код ЄДРПОУ 35606756. 



 2. Затвердити Корюківській міській раді проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування площею 1,2288 га,        
по вул. Нова, 17/1, м. Корюківка із земель загального користування під 
кладовище. 
 2.1. Передати Корюківській міській раді земельну ділянку в постійне 
користування площею 1,2288 га, по вул. Нова, 17/1, м. Корюківка із земель 
загального користування під кладовище, кадастровий номер 
7422410100:04:000:1424, цільове призначення – із земель загального 
користування під кладовище, категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Юридична адреса: 15300, Чернігівська область, Корюківський район, 
м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, код ЄДРПОУ 04061760. 
 
 3. Затвердити Корюківській міській раді проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування площею 0,7253 га,        
по вул. Молодіжна, 30/1, м. Корюківка із земель загального користування під 
кладовище. 
 3.1. Передати Корюківській міській раді земельну ділянку в постійне 
користування площею 0,7253 га, по вул. Молодіжна, 30/1, м. Корюківка із 
земель загального користування під кладовище, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1511, цільове призначення – із земель загального 
користування під кладовище, категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Юридична адреса: 15300, Чернігівська область, Корюківський район, 
м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, код ЄДРПОУ 04061760. 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва. 
 
Міський голова                                                                               І.В.Матюха 
 



                                                                                                                                  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
 
30 липня 2015 року       
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення  
документації із землеустрою  
 

Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та додані матеріали, 
заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань регулювання 
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 116, 118, 
120, 121, 122, 134 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", ст. 25, 55 Закону України "Про 
землеустрій",  

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 
посвідчує право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Шкурку Олександру Євгенійовичу (зареєстрований за адресою:         
пров. 2 Лесі Українки, 18, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0960 га, яка 
розташована за адресою: пров. Лесі Українки ІІ, 18, м. Корюківка. 
- Коноваленко Оксані Вікторівні (зареєстрована за адресою: вул. Садова, 5,         
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою:         
пров. Горького, 50, м. Корюківка. 
- Титенко Тетяні Василівні (зареєстрована за адресою: вул. Шкільна, 17,         
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:         
вул. Шкільна, 17, м. Корюківка.  
- Клименко Олені Вікторівні (зареєстрована за адресою: вул. Польова, 65,         
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0740 га, кадастровий номер 
№7422410100:01:001:1206, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 229/1, 
м. Корюківка.  
- Нікитенку Віктору Олександровичу (зареєстрований за адресою:         
вул. Чкалова, 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована 
за адресою: вул. Чкалова, 1, м. Корюківка. 



 
 

1.1.Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчує право спільної сумісної  власності на земельну ділянку: 
- Стецьку Леоніду Сергійовичу (зареєстрований за адресою:         
пров. Бульварний, 1-А, 16, м. Корюківка) та Розстальній Вірі Сергіївні 
(зареєстрована за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 28, м. Корюківка) 
площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою: пров. Франка, 24,         
м. Корюківка. 
 
 2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Пивовару Андрію Вікторовичу (зареєстрований за адресою:         
вул. Прорізна, 7, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована 
за адресою: вул. Каштанова, 13, м. Корюківка. 
- Циганку Михайлу Андрійовичу (зареєстрований за адресою:         
вул. Перемоги, 9, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована 
за адресою: вул. Каштанова, 10, м. Корюківка. 
- Вишневській Ганні Богданівні (зареєстрована за адресою:         
вул. Братчикова, 29, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Каштанова, 12, м. Корюківка. 
- Никифоренку Антону Юрійовичу (зареєстрований за адресою:         
вул. Лесі Українки, 31А, с. Савинки, Корюківського району) площею 
орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: вул. Каштанова, 14,         
м. Корюківка. 
- Давидову Дмитру Валерійовичу (зареєстрований за адресою:         
вул. Кошового, 121, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Каштанова, 16, м. Корюківка. 
- Бондаренку Олександру Віталійовичу (зареєстрований за адресою:         
вул. Єсеніна, 55, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована 
за адресою: вул. Незалежності, 1-Г, м. Корюківка. 
- Карпинській Ользі Миколаївні (зареєстрована за адресою:        
вул. Костюк Г., 8, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована 
за адресою: вул. Костюк Г., 8, м. Корюківка. 
- Батюшенку Руслану Григоровичу (зареєстрований за адресою:        
вул. Кірова, 71, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за 
адресою: вул. Костюк Г., 35-В, м. Корюківка. 
- Забаровському Олександру Івановичу (зареєстрований за адресою:         
вул. Сагайдачного, 44, кв. 2, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Сагайдачного гетьмана, 44/2, м. Корюківка. 
- для ведення особистого селянського господарства: 
- Хобел Аллі Віталіївні (зареєстрована за адресою: вул. Горького, 51,         
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
вул. Толстого, с. Трудовик,  Корюківського району.  



- Коноваленко Оксані Вікторівні (зареєстрована за адресою: вул. Садова, 5,         
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0300 га, яка розташована за адресою:         
пров. Горького, 50, м. Корюківка. 
- Бондаренку Олександру Віталійовичу (зареєстрований за адресою:         
вул. Єсеніна, 55, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0500 га, яка розташована 
за адресою: вул. Незалежності, 1-Г, м. Корюківка. 
- Масалику Сергію Сергійовичу (зареєстрований за адресою:         
вул. К. Маркса, 39, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Суворова, 8, м. Корюківка. 
 
 3. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для надання 
її в оренду: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Кобець Ользі Миколаївні (зареєстрована за адресою: вул. Новопольова, 96, м. 
Київ) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:         
вул. Сонячна, 3, м. Корюківка. 
 
- для будівництва і обслуговування будівель торгівлі: 
- Башари Абдуллаху Мухаммету (країна громадянства: Туреччина, 
зареєстрований за адресою: вул. Кірова, 160, м. Корюківка) площею 0,0781 га, 
яка розташована за адресою: вул. Дудка, 60, м. Корюківка, кадастровий номер 
№7422410100:01:003:1134. 
 
 4. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для надання її в оренду:  
- для будівництва водогону з земель загального користування: 
- Охріменко Аллі Володимирівні (зареєстрована за адресою:         
вул. Вокзальна, 90, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га по         
вул. Вокзальній від будинку №88 до будинку №96, м. Корюківка. 
 
 5. Фактичний розмір та місце розташування земельних ділянок, на які 
відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою 
надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування, 
встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів 
землеустрою.  
 
 6. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на 
виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені 
документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття 
рішення про надання земельних ділянок у власність чи користування. 
 
 7. 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 
 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 
 
30 липня 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про розгляд заяв громадян  
Федорченко Н.П. та Олещенко В.В. 
 
 Розглянувши заяву Федорченко Надії Петрівни, проживаючої по        
вул. Бульварній, 39, кв. 2 м. Корюківки про відведення земельної ділянки, 
вільної від забудови, яка розташована по вул. Бульварній за земельною 
ділянкою під будинком № 39 з господарськими будівлями, між вулицями 
Бульварна та К.Маркса та заяву Олещенко Валентини Володимирівни про 
відведення цієї земельної ділянки для ведення городництва, враховуючи, що у 
разі надходження двох або більше заяв (клопотань) на набуття права на одну і 
ту ж саму земельну ділянку, що перебуває в комунальній власності, набуття 
права на таку земельну ділянку можливе тільки на конкурентних засадах.  
 На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 12 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Відмовити громадянам Федорченко Надії Петрівні та Олещенко 
Валентині Володимирівні в наданні дозволу на відведення земельної ділянки по 
вул. Бульварній за будинком № 39 між вулицями Бульварна та К.Маркса. 
 
 2. Виконавчому апарату міської ради: 
- вивчити питання про належність вищезазначеної земельної ділянки за 
цільовим призначенням згідно Генерального плану забудови м. Корюківки; 
- при необхідності оголосити конкурс щодо відведення даної земельної ділянки 
згідно її цільового призначення. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
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	1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку:
	1.1.Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної сумісної  власності на земельну ділянку:
	3. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для надання її в оренду:
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