
   
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(п’ята  позачергова сесія сьомого скликання) 
 
24 травня 2016 року 
м. Корюківка 
 
Про стан фінансування дитячих 
дошкільних закладів міста 

 
 
Заслухавши  інформацію  голови Корюківської районної  ради Савченка 

О.М. щодо  недостатнього фінансування  дошкільних навчальних закладів, які 
функціонують в місті Корюківка, відсутність бюджетних  призначень на ці цілі 
в районному бюджеті та у зв’язку з чим запропонувати Корюківській міській  
раді  розглянути терміново питання  про можливість дофінансування  садків з 
міського бюджету, заслухавши виступ Корюківського міського голови Матюхи 
І.В. з цього приводу міська рада констатує, що така ситуація склалася у зв’язку 
з порушенням районною радою вимог ст. ст. 7, 55, 89 Бюджетного кодексу 
України, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Про  
такий стан  в сфері міжбюджетних відносин та забезпеченні фінансування  
дошкільної освіти міська рада неодноразово інформувала районну раду, 
районну державну адміністрацію та пропонувала вищезазначеним організаціям 
забезпечити виконання чинного законодавства з метою недопущення соціальної 
напруги. Міська рада з розумінням ставиться до ситуації, що склалася і готова 
до співпраці. 

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 26, 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» частиною 7 ст. 78 Бюджетного 
кодексу України , 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Доручити виконавчому комітету Корюківської міської ради за 
підсумками першого півріччя поточного року при перевищенні дохідної 
частини загального фонду міського бюджету не менше ніж на 5 (п’ять) 
відсотків визначитись щодо можливості надання фінансової допомоги у вигляді  
цільової субвенції до районного бюджету на дофінансування міських 
дошкільних закладів та надати пропозиції для затвердження на сесію міської 
ради з метою забезпечення стабільної роботи цих закладів.  



 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку міста. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 

 
 
 



   
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(п’ята  позачергова сесія сьомого скликання) 
 
24 травня 2016 року 
м. Корюківка 
 
Про затвердження Порядку 
проведення громадських 
обговорень з питань 
добровільного об’єднання 
територіальних громад 

 
 
Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», керуючись статтею 26 Закону України  
"Про  місцеве самоврядування в Україні", 

 
міська рада в и р і ш и л а :  

 
 1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань 
добровільного об’єднання територіальних громад (додається). 
 
 2. Запропонувати міському голові Матюсі Ігорю Валерійовичу ініціювати  
добровільне об’єднання територіальних громад та своїм розпорядженням  
визначити відповідні громади, а також представників територіальної громади 
Корюківської міської ради для створення спільної робочої групи з 
представниками  територіальних громад, що об’єднаються. 
  
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,  надзвичайних 
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 Міський голова                                                                      І.В.Матюха 

 
 

 
 



  
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
рішенням  п’ятої  позачергової  сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 24 травня 2016 р. 

 

 
Порядок  

проведення громадських обговорень 
 з питань добровільного об’єднання територіальних громад 

 
1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та 
основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій 
(зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання 
територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад». 
 
2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників 
громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад під час прийняття відповідного рішення. 
Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а 
також громадські об’єднання, що не є юридичними особами. 
 
3. Організатором   проведення громадського обговорення  щодо  можливого  
добровільного об’єднання  територіальних громад  є   виконавчий апарат 
міської ради.  
 
4.Громадське обговорення  проводиться  у  формі конференції, виходячи з 
необхідності залучення якомога більшої кількості зацікавлених  учасників та 
власних організаційних можливостей. 
    Конференція  проводиться на підставі Тимчасового порядку  проведення 
загальних зборів громадян за місцем проживання на  території Корюківської 
міської ради затвердженого  рішенням дев’ятої сесії  Корюківської міської ради 
п’ятого скликання  від 14.03.2007 року (зі змінами). 
 
5. Громадське обговорення передбачає: 
 1) вирішення організаційних (технічних) питань: 
  - час та дата проведення громадського обговорення; 
  - місце проведення громадського обговорення; 
  - визначення цільової групи та ефективного способу інформування 
потенційних учасників для участі у заході; 
Інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення 
громадських обговорень  проводиться шляхом  розміщення оголошення у 
засобах масової інформації. 
2) опрацювання виконавчим  апаратом міської ради висловлених пропозицій 
(зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та 
проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень); 
 3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення. 
 



6.Розпорядження  про проведення громадського обговорення приймається  
міським головою  з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, 
що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення, 
відповідальну особу. 
 
7. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у 
письмовій формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, 
імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає. 
Пропозиції (зауваження) реєструються  виконавчим апаратом міської ради. 
Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній 
формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження. 
Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються. 
 
8.Виконавчий апарат міської ради  не зобов’язаний перевіряти достовірність 
інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними 
відповідно до пункту 6 цього Порядку документах. 
 
9. У ході проведення конференції з громадськістю у рамках громадського 
обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції 
(зауваження). 
 
10. Виконавчий апарат міської ради  протягом 2 днів після закінчення строку 
подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому 
зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на 
громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні 
порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що 
надійшли під час проведення громадського обговорення. 
 
 
Секретар  міської ради       С.О.Олійник 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята позачергова сесія сьомого скликання) 

 
24 травня  2016 року 
м. Корюківка 
 
Про надання земельних  
ділянок в оренду 
 
 Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані 
матеріали,враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища керуючисьст. 
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 Гросю Юрію Петровичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування для будівництва і обслуговування 
будівель торгівлі (цільовий класифікатор земельних ділянок 03.07.) площею  
0,0633 га, по вул. Дружби, 3, м. Корюківка. 
 1.1.Надати Гросю Юрію Петровичу, ідентифікаційний номер 2290608495, 
що зареєстрований за адресою: вул. Єсеніна, 39, м. Корюківка, в оренду 
земельну ділянку площею 0,0633 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1246, за адресою: вул. Дружби, 3, м. Корюківка, терміном на 
49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. 
Цільове призначення – для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, 
категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Встановити 
орендну плату у розмірі -12 (дванадцять) % (відсотків) від нормативної 
грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір орендної плати може 
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку. 
 
 2. Затвердити Публічному акціонерному товариству "Слов’янські 
шпалери – КФТП" проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
загальною площею 0,0184 га на умовах оренди для розміщення, будівництва, 



експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (цільовий класифікатор земельних ділянок 14.02.), за 
рахунок земель комунальної власності, земель не наданих у власність або 
постійне користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради, 
за адресою: вул. Соборна, 190-а (раніше вул. Кірова), м. Корюківка. 
 2.1.Надати Публічному акціонерному товариству "Слов’янські шпалери − 
КФТП" (юридична адреса: вул. Передзаводська, 4, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 
00278876) в оренду земельну ділянку площею 0,0184 га, кадастровий номер 
7422482000:06:001:0040, за адресою: вул. Соборна, 190-а (раніше  вул. Кірова), 
м. Корюківка, терміном на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії. Цільове призначення –для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії, категорія земель – землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. Встановити орендну плату у розмірі -12 (дванадцять) % 
(відсотків) від нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір 
орендної плати може переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити 
договір оренди у встановленому законодавством порядку. 
 
 3.Затвердити Пашко Ганні Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з подальшим наданням її в оренду для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (цільовий 
класифікатор земельних ділянок 02.01.) площею 0,1000 га, за адресою:         
вул. Зарічна, 66, м. Корюківка. 
 3.1.Надати Пашко Ганні Миколаївні, ідентифікаційний номер 
2232910363, що зареєстрована за адресою: вул. Спортивна, 3, кв. 2,         
м. Корюківка, в оренду земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1564, за адресою: вул. Зарічна, 66, м. Корюківка, терміном 
на 1 (один) рік, для будівництва і 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 у розмірі - 3 (три) % (відсотки) від 
нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір орендної плати може 
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у 
встановленому законодавством порядку.  
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                              І.В.Матюха 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(п’ята позачергова сесія сьомого скликання) 
 
24  травня 2016 року 
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу напередачу 
земельної ділянки  в суборенду  

 
 
 Розглянувши заяви громадян та інші матеріали,враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122  Земельного кодексу 
України,  ст. 8 Закону України "Про оренду землі", ст. 288 Податкового кодексу 
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада вирішила:     
 

 1. Дати дозвіл М’ягкій Любові Василівні на передачу в суборенду 
земельної ділянки площею 0,0600 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1368, яка розташована за адресою: вул. Садова, 89-д,        
м. Корюківка, Мироненку Володимиру Олександровичу на тих самих умовах, 
відповідно до договору  оренди  земельної  ділянки від 05 лютого 2014 року. 
 
 1.1. Договір суборенди земельної ділянки укласти та зареєструвати у 
місячний термін після прийняття даного рішення. 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                І.В.Матюха 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята позачергова сесія сьомого скликання) 

 
24 травня 2016 року 
м. Корюківка 
 
Про відміну деяких  
рішень міської ради 
 
 Розглянувши заяви громадян та інші матеріали, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального 
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 
навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12, 79-1,140 
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. 4 рішення тридцять четвертої  сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 08.10.2015 р. «Про відміну деяких рішень 
міської ради» в частині прийняття до земель запасу Корюківської міської 
ради земельної ділянки площею орієнтовно 0,0400 га по вул. 
Інтернаціоналістів – Шевченка, м. Корюківка, яка використовувалась для 
городництва Коломійчуком А.Н., в зв’язку з поданою заявою.  
 
 2. Відмінити п. 2 рішення тридцять четвертої  сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 08.10.2015 р. «Про дозвіл на 
виготовлення документації із землеустрою» в частині надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Царенку Андрію 
Володимировичу (зареєстрований за адресою: вул. Корнієвського, 9,             
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: 
вул. Шевченка, 146-А, Корюківка в зв’язку з суспільною необхідністю. 
 



 3. Прийняти до земель запасу Корюківської міської ради земельну 
ділянку загальною площею орієнтовно 0,2000 га, яка розташована в районі 
ІІІ-го пров. Л. Українки, яку Поташна Віра Федорівна використовувала на 
протязі 15 років для городництва в зв’язку з поданою заявою. 
 
 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
 
Міський голова                                                                                І.В.Матюха 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 (п’ята позачергова сесія сьомого скликання) 

 
24травня 2016 року 
м. Корюківка 
 

Про внесення змін до рішень 
Корюківської міської ради 
 

 Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального 
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 
навколишнього природного  середовища, керуючись ст. 12 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 1.Внести зміни до п. 3 рішення восьмої сесії Корюківської міської ради 
п’ятого скликання від 31.01.2007 р. «Про дозвіл на виготовлення проектно – 
технічної документації на земельні ділянки» в частині площі земельної ділянки, 
яка надавалася безоплатно у власність Харченку Олексію Михайловичу, 
виклавши її в такій редакції, а саме:  
- "площею орієнтовно 0,1500 га" у зв’язку з поданою заявою. 
 
 2. Внести зміни до п. 2 рішення третьої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 29.01.2016 р. «Про дозвіл на виготовлення документації 
із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, яка надавалася безоплатно 
у власність Бужинській Валентині Павлівні, виклавши її в новій редакції, а 
саме:  
-"площею орієнтовно 0,0100 га", замість 0,0024 га у зв’язку з поданою заявою. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                    І.В.Матюха 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(п’ята позачергова  сесія сьомого скликання) 
 
24 травня  2016 року 
м. Корюківка 
 
Про затвердження  акту  
обстеження земельної ділянки 
 
 Розглянувши акт обстеження земельної ділянки який  складений 
комісією по врегулюванню земельних спорів на території Корюківської 
міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 
питань  житлово-комунального господарства, регулювання земельних 
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 
керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада вирішила : 
 
 1.Затвердити акт обстеження земельної ділянки  який складений 
комісією по врегулюванню земельних спорів на території Корюківської 
міської ради від 18.04.2016 р. площею орієнтовно 0,1000 га по вул. 8-го 
Березня, 36, м. Корюківка /Додається/. 
 
 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
 
Міський голова                                                   І.В.Матюха 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(п’ята позачергова  сесія сьомого скликання) 
 
24  травня  2016 року       
м. Корюківка 
 
Про затвердження  акту  
обстеження земельної ділянки 
та нерухомого майна  
 
 Розглянувши акт обстеження земельної ділянки та нерухомого майна 
який складений  комісією з житлових питань Корюківської міської ради, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 
та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Затвердити акт обстеження земельної ділянки та нерухомого майна 
який складений  комісією з житлових питань Корюківської міської ради від 
19.04.2016 р. площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:  
вул. Мирна, 19, м. Корюківка /Додається/. 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
 
Міський голова                                                                                  І.В. Матюха 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(п’ята позачергова сесія сьомого скликання) 
 
24 травня 2016 року 
м. Корюківка 
 
Про поновлення  та розірвання 
договорів оренди землі 
 
 Розглянувши заяви громадян та інші матеріали, враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного  середовища, 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 вирішила:   
 

 1. Поновити з Мостовичем Сергієм Петровичем договір оренди землі від 
11.07.2006р. на земельну ділянку площею 0,0040 га по вул. Червонохутірська, 
30, м. Корюківка, кадастровий номер:  7422410100:01:003:0168, на тих самих 
умовах з 30.09.2016 р. на 5 (п’ять) років. 
 1.1.Розмір орендної плати може переглядатися кожні наступні 3 (три) 
роки.  
 2.Припинити з Чорним Сергієм Володимировичем договір оренди 
земельної ділянки від 31.03.2016 р., яка розташована за адресою:         
вул. Молодіжна, 34, м. Корюківка,  площею 0,1000 га, шляхом його розірвання 
за згодою сторін. 
 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 житлово-комунального господарства, регулювання 
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 
 
Міський голова                                                                              І.В.Матюха 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

                          (п’ята позачергова сесія сьомого скликання) 
 
24  травня 2016 року       
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення  
документації із землеустрою  
 

Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб та додані матеріали, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  житлово-
комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва 
та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 
116, 118, 120, 121, 122, 186 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. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 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) (цільовий класифікатор земельних 
ділянок 02.01.): 
- Ковтун Ірині Антонівні (зареєстрована за адресою:             
вул. З. Космодем’янської, 45, кв. 2, м. Корюківка) площею орієнтовно             
0,1000 га, яка розташована за адресою: вул. З. Космодем’янської, 45/2,             
м. Корюківка. 
- Кузьминському Сергію Миколайовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Пушкіна, 51, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Пушкіна, 51, м. Корюківка. 
- Сунко Світлані Володимирівні (зареєстрована за адресою:             
вул.  Вокзальна, 4, кв. 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул.  Вокзальна, 4/1, м. Корюківка. 



- Шматку Василю Петровичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Суворова, 3, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Суворова, 3, м. Корюківка. 
- Фурман Олені Миколаївні (зареєстрована за адресою:             
вул.  Прорізна, 14, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул.  Прорізна, 14, м. Корюківка. 
- Пономаренку Володимиру Петровичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Шкільна, 10, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Шкільна, 10, м. Корюківка. 
- Бельковій Аллі Володимирівні (зареєстрована за адресою:             
вул.  8-го Березня, 48-А, кв. 11, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, 
яка розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 48а-11/2,             
м. Корюківка. 
- Марченку Павлу Сергійовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Сагайдачного гетьмана, 30, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, 
яка розташована за адресою: вул. Сагайдачного гетьмана, 30, м. Корюківка. 
- Хуторному Володимиру Миколайовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Пушкіна, 47, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0960 га, яка 
розташована за адресою: вул. Лесі Українки, 3, м. Корюківка. 
- Бондаренку Олександру Миколайовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Шевченка, 124, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Шевченка, 124, м. Корюківка. 
- Пацюку Володимиру Миколайовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Нова, 16, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована 
за адресою: вул. Свободи, 23-б, м. Корюківка. 
- Стукалу Володимиру Івановичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Польова, 23, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка 
розташована за адресою: вул. Польова, 23, м. Корюківка. 
- Шерстюк Ірині Михайлівні (зареєстрована за адресою:             
вул. Дачна, 20, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована 
за адресою: вул.  Лісова, 12, м. Корюківка. 
- Горовому Юрію Віталійовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Незалежності, 47, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Молодіжна, 34, м. Корюківка. 
- Попружку Антону Антоновичу (зареєстрований за адресою:             
вул. З.Космодем’янської, 45, кв. 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 
га, яка розташована за адресою: вул. З.Космодем’янської, 45/1,             
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) (цільовий класифікатор земельних 
ділянок 02.01.): 



- Кобцю Юрію Анатолійовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Паркова, 50, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Сонячна, 7, м. Корюківка. 
- Чувакову Олександру Леонідовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. 8-го Березня, 78, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000  га, яка 
розташована за адресою: вул. Сонячна, 2, м. Корюківка. 
- Тарасенку Василю Борисовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Стржалковського, 4, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000  га, яка 
розташована за адресою: вул. Каштанова, 20, м. Корюківка. 
- Куленову Віталію Сергійовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Червонохутірська, 19, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000  га, яка 
розташована за адресою: вул. Соборна, 182-а, м. Корюківка. 
- Хоменку Роману Сергійовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Прорізна, 19, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 36, м. Корюківка. 
- Єсипенку Олексію Григоровичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Бібліотечна, 26, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Свободи, 8-Б, м. Корюківка. 
- Сочаво Петру Михайловичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Пушкіна, 3, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 1-А, м. Корюківка. 
-  Царенку Володимиру Васильовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Корнієвського, 9, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000  га, яка 
розташована за адресою: пров. Л. Українки, ІІІ-й, 24-б, м. Корюківка. 
 
- для індивідуального гаражного будівництва (цільовий класифікатор 
земельних ділянок 02.05): 
- Малиш Яні Яківні (зареєстрована за адресою: вул. Слов’янська, 1, кв. 3,             
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0100 га, яка розташована за адресою: 
вул. Слов’янська, гараж №1а, м. Корюківка. 
 
- для ведення особистого селянського господарства (цільовий 
класифікатор земельних ділянок 01.03.): 
- Хоменку Роману Сергійовичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Прорізна, 19, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0500  га, яка 
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 36, м. Корюківка. 
- Фурман Олені Миколаївні (зареєстрована за адресою:             
вул.  Прорізна, 14, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул.  Прорізна, 14, м. Корюківка. 
- Кириченку Сергію Григоровичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Червонохутірська, 54, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0500 га, яка 
розташована за адресою: вул. Червонохутірська, 54, м. Корюківка. 
- Кузьминському Сергію Миколайовичу (зареєстрований за адресою:            
вул. Пушкіна, 51, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0500 га, яка 
розташована за адресою: вул. Пушкіна, 51, м. Корюківка. 



- Попружку Антону Антоновичу (зареєстрований за адресою:             
вул. З.Космодем’янської, 45, кв. 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0500 
га, яка розташована за адресою: вул. З.Космодем’янської, 45/1,             
м. Корюківка. 
 
 2.1.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) (цільовий класифікатор земельних 
ділянок 02.01.): 
- Чернусі Валентину Михайловичу (зареєстрований за адресою:             
вул. Мирна, 21, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована 
за адресою: вул. Мирна, 19, м. Корюківка. 
 2.2. Рішення щодо відведення земельної ділянки, вказаної в п. 2.1. 
даного рішення,безоплатно у власність набирає чинність після знесення 
непридатного для проживання приміщення. 
 
 3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для надання її в оренду: 
- для городництва: 
- Лашко Ларисі Миколаївні (зареєстрована за адресою:             
вул. Прорізна, 8, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Прорізна, 8, м. Корюківка. 
 
- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (цільовий класифікатор земельних ділянок 11.02.): 
-ТОВ «ГРОСЬ І КО» (юридична адреса: вул. Дружби, 3, м. Корюківка, 
ідентифікаційний код юридичної особи 40334451), яка розташована за 
адресою: пров. Індустріальний, 1 а, м. Корюківка площею орієнтовно 0,0600 
га. 
-ТОВ «ГРОСЬ І КО» (юридична адреса: вул. Дружби, 3, м. Корюківка, 
ідентифікаційний код юридичної особи 40334451), яка розташована за 
адресою: пров. Індустріальний, 1 г, м. Корюківка площею орієнтовно 0,1700 
га. 
 
 4. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для надання в оренду: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних 
ділянок 02.01.): 



- Коноваленко Валентині Павлівні (зареєстрована за адресою:            
вул. Свободи, 39, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка 
розташована за адресою: вул. Соборна, 219, 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 житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища. 
 
Міський голова                                                                                  І.В. Матюха 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(п’ята позачергова сесія сьомого скликання) 

 
24 травня  2016 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, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, 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 Лук’яненку Петру Яковлевичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.) 
площею 0,0600 га, за адресою: пров. Садовий, 2-й, 5-б, м. Корюківка. 
 1.1. Передати Лук’яненку Петру Яковлевичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, за 
адресою: пров. Садовий, 2-й, 5-б, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1574, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 



забудови. Зареєстрований за адресою: 2-й пров. Садовий, 5-Б, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1989209970. 
 
 2. Затвердити Титенко Валентині Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.) 
площею 0,0600 га, по вул. Лісова, 4, м. Корюківка. 
 2.1. Передати Титенко Валентині Петрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по 
вул. Лісова, 4, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1297, 
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. Лісова, 4, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2129811225. 
 
 3. Затвердити Мотчаній Вікторії Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.) 
площею 0,0600 га, по вул. Братчикова, 89, м. Корюківка. 
 3.1. Передати Мотчаній Вікторії Василівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по 
вул. Братчикова, 89, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1295, 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. Лісова, 7, с. Хотіївка, Корюківський 
район, ідентифікаційний номер 1792924028. 
 
 4. Затвердити Лисиці Артему Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.) за 
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,1000 га,  по вул.  Вокзальна, 116, м. Корюківка. 
 4.1. Передати Лисиці Артему Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в межах 



населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по            
вул. Вокзальна, 116, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1293, цільове призначення - для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрований за адресою: ІІ пров. Перемоги, 4, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 3125909863. 
 
 5. Затвердити Булавко Ніні Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.) 
площею 0,0809 га, по вул. Шевченка, 126, м. Корюківка. 
 5.1. Передати Булавко Ніні Анатоліївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0809 га,            
по вул. Шевченка, 126, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1575, 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. Шевченка, 126, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2358808129. 
 
 6. Затвердити Єременку Олександру Івановичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.) 
площею 0,0892 га, за адресою: вул. Братчикова, 98-б, м. Корюківка. 
 6.1. Передати Єременку Олександру Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0892 га,             
за адресою: вул. Братчикова, 98-б, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1299, 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. Братчикова, 98-б, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1910618176. 
 
 7. Затвердити Савченку Андрію Олексійовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.) 
площею 0,0771 га, за адресою: вул. Братчикова, 79, м. Корюківка. 
 7.1. Передати Савченку Андрію Олексійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0771 га, за 
адресою: Братчикова, 89, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1294, 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. Братчикова, 79, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 3140402836. 
 
 8. Затвердити Мойсієнку Анатолію Борисовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.) 
площею 0,1000 га, за адресою: вул. Франка, 140, м. Корюківка. 
 8.1. Передати Мойсієнку Анатолію Борисовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,             
за адресою: вул. Франка, 140, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1576, 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. Вокзальна. 3, кв. 2, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1843908850. 
 
 9. Затвердити Головач Любові Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.) 
площею 0,1000 га, за адресою: вул. Вокзальна, 28,  м. Корюківка. 
 9.1.Передати Головач Любові Миколаївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Вокзальна, 28, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1298, 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. Вокзальна, 34, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2395701765. 

 



 10. Затвердити Кириченку Кирилу Петровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.) 
площею 0,1000 га, за адресою: вул. Малинова, 11, м. Корюківка. 
 10.1. Передати Кириченку Кирилу Петровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Малинова, 11, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1178, 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. Малинова, 11 (раніше вул. 
Петровського), м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1406812215. 
 
 11. Затвердити Головач Любові Миколаївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого 
селянського господарства (цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03.)  
за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,0796 га, яка розташована за адресою: вул. Вокзальна, 28, м. Корюківка. 
 11.1. Передати Головач Любові Миколаївні безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 
0,0796 га, яка розташована за адресою: вул. Вокзальна, 28, м. Корюківка, 
кадастровий номер 7422410100:01:001:1300, цільове призначення – для 
ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 
сільськогосподарського призначення. Зареєстрована за адресою:            
вул. Вокзальна, 34, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2395701765. 
 
 12. Затвердити Плющ Ларисі Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.) 
площею 0,1000 га, за адресою: вул. Шевченка, 266, м. Корюківка. 
 12.1. Передати Плющ Ларисі Петрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, за адресою: вул. 
Шевченка, 266, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:0970, 
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. Шевченка, 266, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2383510187. 
 
 13. Затвердити Бойку Івану Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.) 
площею 0,1000 га, за адресою: пров. Суворова, 4, м. Корюківка. 
 13.1. Передати Бойку Івану Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, за адресою:             
пров. Суворова, 4, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1184, 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:            
пров. Суворова, 4, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1706607714. 
 
 14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 
природного середовища.  
  
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(п’ята позачергова сесія сьомого скликання) 
 
 
24 травня 2016 року  
м. Корюківка 
 
Про інвестиційну програму  
комунального підприємства 
"Корюківкаводоканал" 
Корюківської міської ради 
на 2016 рік 
 
 Розглянувши звернення КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської 
ради щодо погодження інвестиційної програми комунального підприємства на 
2016 рік, 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.ст.25,26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 

 
міська рада в и р і ш и л а: 

 
 1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства 
"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради  "Будівництво ІІІ черги 
вуличного водогону по мікрорайону "Олексіївка" м. Корюківка, Чернігівської 
області на 2016 рік" (додається). 
 
 2. Встановити для інвесторів розмір інвестиції в сумі 6500 грн. 
 
 3. Затвердити форму інвестиційного договору (додається) 
 
 
Міський голова                                                                            І.В.Матюха 

 


