
 

                                                   
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять третя сесія сьомого скликання)  

 

06 лютого 2020 року                     м. Корюківка                                   № 1-33/VIІ 
 

 

Про звіт про виконання  

міського бюджету за 2019 рік  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 04 лютого 2020 № 47, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста, керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, 

відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік згідно 

додатку: 

   

- по доходах у сумі 178 134,4 тис.гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 166 070,3 тис.гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 12 064,1 тис.гривень; 

 

- по видатках у сумі 191 545,2 тис.гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 146 877,6 тис.гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 44 667,6 тис.гривень; 

 

- по кредитуванню у сумі 137,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 

в сумі 120,0 тис.грн.. по спеціальному фонду в сумі 17,4 тис.грн. 

 

 2. Затвердити розпорядження міського голови, видані з 07.12.2019 року 

по 06.02.2020 року, згідно з додатком 2. 

 

 3. Затвердити розпорядження міського голови, видані з 07.12.2019 року по 

06.02.2020 року, згідно з додатком 3. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста.  

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 
                                                                                                                       



Виконання міського бюджету за  2019 рік 
тис. грн

Код Назва План на рік  з 
урахув. змін

План на звітний 
період Виконано

% до 
призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 113270.0 113270.0 108769.7 96.0

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості 74570.0 74570.0 70421.5 94.4

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 74570.0 74570.0 70419.6 94.4
11020000 Податок на прибуток підприємств 0.0 0.0 1.9
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 6300.0 6300.0 4113.7 65.3
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 7750.0 7750.0 7191.6 92.8
18000000 Місцеві податки 24650.0 24650.0 27042.9 109.7
18010000 Податок на майно 14270.0 14270.0 15614.3 109.4
18030000 Туристичний збір 30.0 30.0 4.5 15.0
18050000 Єдиний податок  10350.0 10350.0 11424.1 110.4
20000000 Неподаткові надходження 1270.0 1270.0 1640.1 129.1
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 25.0 25.0 64.2 В/100
21080000 Інші надходження  25.0 25.0 64.2 В/100

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            1230.0 1230.0 1487.4 120.9
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 900.0 900.0 895.7 99.5

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 300.0 300.0 561.6 187.2

22090000 Державне мито  20.0 20.0 26.0 130.0
22130000 Орендна плата за водні обєкти 10.0 10.0 4.1 41.0
24000000 Iншi неподаткові надходження 15.0 15.0 88.5 В/100
24060000 Інші надходження  15.0 15.0 88.5 В/100

Разом власних доходів 114540.0 114540.0 110409.8 96.4
40000000 Офіційні трансферти 55762.8 55762.8 55660.5 99.8
41000000 Від органів державного управління 55762.8 55762.8 55660.5 99.8

41033200
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об`єднаних територіальних громад 4398.7 4398.7 4398.7 100.0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 31352.9 31352.9 31352.9 100.0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11624.7 11624.7 11624.7 100.0

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 79.0 79.0 79.0 100.0

41040200
Дотація  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров`я 3940.0 3940.0 3940.0 100.0

41051100
Субвенція  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду 511.4 511.4 511.4 100.0

41051200
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами 131.2 131.2 131.2 100.0

41051400
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти `Нова українська школа` 359.2 359.2 359.2 100.0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2052.9 2052.9 1952.6 95.1

41054300 Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти 563.8 563.8 561.8 99.6
41054500 Субвенція на будівництво мультифункціональних майданчиків 749.0 749.0 749.0 100.0

Разом доходів по загальному  фонду 170302.8 170302.8 166070.3 97.5
ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 345.0 345.0 289.7 84.0

19000000 Інші податки і збори 345.0 345.0 289.7 84.0
20000000 Неподаткові надходження 2920.8 2920.8 9525.7 В/100
24000000 Інші неподаткові надходження 1700.0 1700.0 101.6 6.0
25000000  Власні надходження бюджетних установ 1220.8 1220.8 9424.1 В/100
30000000 Доходи від операцій з капіталом  1244.8 1244.8 2025.3 162.7
31000000 Кошти від  відчудження майна 1044.8 1044.8 1700.5 162.8
33000000 Кошти відж продажу земельних ділянок 200.0 200.0 324.8 162.4
50000000 Цільові фонди 20.0 20.0 223.4 В/100

Разом власних доходів по спеціальному фонду 4530.6 4530.6 12064.1 В/100

Додаток 1                                                                                   
         до рішення тридцять тетьої сесії Корюківської 

міської ради  сьомого скликання "Про звіт про 
виконання міського бюджету за  2019 рік"                                                     

                               від "06 " лютого 2020 року № 1-
33/VII                                                                   



Разом доходів по спеціальному фонду 4530.6 4530.6 12064.1 В/100
ВСЬОГО ДОХОДІВ 174833.4 174833.4 178134.4 101.9



КПКВ Назва
Бюджет на   2019 

року (із внесеними 
змінами)

Виконано % до  призначень на 
звітний період

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
0100 Державне управління 17634.8 16237.8 92.1
1000 Освіта 74363.0 68660.3 92.3
2000 Охорона здоров’я 630.0 611.3 97.0
3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 7968.1 7845.2 98.5
3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 120.0 120.0 100.0
3240 Інші заклади та заходи 7848.1 7725.2 98.4
4000 Культура і мистецтво 6309.1 6271.6 99.4
5000 Фізична культура і спорт 1421.0 1402.1 98.7
6000 Житлово - комунальне господарство 12148.4 11707.2 96.4
6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів ЖКГ 537.3 506.6 94.3

6020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють та /або надають житлово - 
комунальні послуги 6126.9 6125.5 100.0

6030 Організація благоустрою населених пунктів 5484.2 5075.1 92.5
7000 Економічна діяльність 9712.1 9032.1 93.0
7130 Здійснення заходів із землеустрою 123.7 27.3 22.1
7412 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 199 146.5 73.6

7442
Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 
інфраструктури 9340.3 8831.3 94.6

7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 49.1 27.0 55.1

8000 Інша діяльність 171.4 171.3 100.0

8110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха 171.4 171.3 100.0

Разом  по загальному фонду 130357.9 121938.9 93.5
Міжбюджетні трансферти 24956.9 24938.6 99.9

9110 Реверсна дотація 3304.3 3304.3 100.0

9410
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 11624.7 11624.7 100.0

9770 інші субвенції з місцевого бюджету 9864.2 9845.9 99.8

9800
Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально - економічного розвитку регіона 163.7 163.7 100.0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням 
трансфертів) 155314.7 146877.6 94.6

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 120.0 120.0 100.0
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 56218.8 44667.6 79.5

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 9732.1 9184.5 94.4
Бюджет розвитку 45752.4 35007.0 76.5

7690 Інша економічна діяльність 72.8 32.0 43.9
8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 661.5 444.2 67.1

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 17.4 17.4 100.0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 211533.5 191545.2 90.6

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК



Додаток 2  

до рішення тридцять третьої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

«Про звіт про виконання  

міського бюджету за 2019 рік»  

від 06 лютого 2020 року № 1-33/VII 

 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 07.12.2019 року по 06.02.2020 року 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       С. ОЛІЙНИК 

номер, дата 

прийняття 

назва розпорядження 

№87-ос 

11.12.2019 

Про преміювання виконуючого обов’язки старости 

Наумівського старостинського округу Сухої М.Р. з нагоди 

ювілею 

№88-ос 

19.12.2019 

Про преміювання працівників 

№6-ос 

22.01.2020 

Про преміювання працівників 

№7-ос 

22.01.2020 

Про визначення умов оплати праці 



Додаток 3  

до рішення тридцять третьої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

«Про звіт про виконання  

міського бюджету за 2019 рік»  

від 06 лютого 2020 року № 1-33/VII 

 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 07.12.2019 року по 06.02.2020 року 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       С.ОЛІЙНИК 

Номер, дата 

прийняття 

Назва розпорядження 

№ 146 

09.12.2019 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять третя сесія сьомого скликання)  

 

06 лютого 2020 року                   м. Корюківка                                   № 2-33/VIІ 
 

 

Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року 

«Про міський бюджет на 2020 рік»  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 04 лютого  
2020 року № 48,враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
  

міська рада вирішила: 

 
1.Внести зміни до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 

рік, а саме: 

 
- пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

«1. Визначити на 2020 рік : 
 

- доходи міського бюджету у сумі 171 993 960 гривень, в тому числі доходи 

загального  фонду міського бюджету 165 908 960 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  6 085 000 гривень згідно з додатком             
1 цього рішення; 

 

- видатки міського бюджету у сумі 184 901 960 гривень, в тому числі 
видатки загального фонду міського бюджету 162 346 160 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 22 555 800 гривень; 

- повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі           

45 500 гривень; 



 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 90 500 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 45 000 гривень та 
надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  45 500 гривень; 

 

- профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі                                    

10 827 800 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 
 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                                  

10 827 800 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 
 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі             

10 000 гривень, що становить 0,006 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом; 
 

- резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 

0,12 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим 
пунктом.» 

 
 

     «5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 37 670 220 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 
  

      - додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти  в  новій редакції. Додатки 1-7 до 

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань  власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста.  
 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 



грн

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 121751300 121451300 300000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 79350000 79350000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 79350000 79350000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 3641000 3641000 0 0

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(головні рубки) 2400000 2400000

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім головних рубок) 1220000 1220000

130301000 Рентна плата за користування надрами 21000 21000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7870300 7870300 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 920300 920300

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 

3850000 3850000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 3100000 3100000

18000000 Місцеві податки 30590000 30590000 0 0
18010000 Податок на майно 17800000 17800000 0 0

18050000 Єдиний податок 12790000 12790000
19000000 Інші податки та збори 300000 0 300000 0

19010000 Екологічний податок 300000 0 300000 0

20000000 Неподаткові надходження 6620000 1370000 5250000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 30000 30000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 30000 30000

22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1340000 1340000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 870000 870000 0 0

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних і фізичних осіб 20000 20000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 650000 650000

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно 200000 200000

22080000 Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 450000 450000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 
та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 450000 450000

22090000 Державне мито 20000 20000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5250000 5250000

Додаток   1

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення  тридцять  третьої сесії     Корюківської міської ради   
сьомого скликання    від  06 лютого 2020 року "Про внесення змін 

до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет 

на 2020 рік"   № 2-33/ VII

Код Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 510000 0 510000 510000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 510000 510000 510000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 510000 510000 510000

50000000 Цільові фонди 25000 0 25000 0

50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами влади 25000 0 25000

Разом 128906300 122821300 6085000 510000
40000000 Офіційні трансферти 43087660.00 43087660.00 0 0
41000000 Від органів державного управління 43087660 43087660 0 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 40167200 40167200

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 37052900 37052900

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 3114300 3114300

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1698300 1698300

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійсснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного 
бюджету

1698300 1698300

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1222160 1222160 0 0

41051200
Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

225700 225700

41051500
Субвенція з  місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

152100 152100

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

844360.00 844360.00

ВСЬОГО 171993960 165908960 6085000 510000

Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

ФІНАНСУВАННЯ

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 12953000 -3517800 16470800 16470800
208000 12953000 -3517800 16470800 16470800
208100 12953000 7310000 5643000 5643000

208400 0 -10827800 10827800 10827800

600000 12953000 -3517800 16470800 16470800
602000 12953000 -3517800 16470800 16470800

602100 12953000 7310000 5643000 5643000

602400 0 -10827800 10827800 10827800

12953000 -3517800 16470800 16470800

Секретар міської ради                                                                                                                         С.ОЛІЙНИК

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом Загальний 
фонд

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік

до рішення  тридцять  третьої сесії     Корюківської 
міської ради   сьомого скликання    від  06 лютого  2020 
року "Про внесення змін до рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   
  № 2-33/ VII

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду



Додаток   3

    

(грн)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 82520710 74448710 31041810 4862550 7872000 5361000 3555000 1806000 290000 0 3555000 87881710.00
0110000 82520710 74448710 31041810 4862550 7872000 5361000 3555000 1806000 290000 0 3555000 87881710.00

Х 0100 Х Державне управління 19533800 19533800 13763000 352300 0 325000 325000 0 0 0 325000 19858800

0110150 0150 0111 17807400 17807400 12791600 352300 17807400

0110160 0160 0111 1192400 1192400 971400 1192400

0110180 0180 0133 534000 534000 325000 325000 325000 859000
Х 1000 Х 16180970 16180970 9900950 2000790 0 1121000 10000 1111000 0 0 10000 17301970

0111010 1010 0910 16180970 16180970 9900950 2000790 0 1121000 10000 1111000 0 0 10000 17301970
16160970 16160970 9884550 2000790 1111000 1111000 17271970

20000 20000 16400 10000 10000 10000 30000
Х 2000 Х 6226400 6226400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6226400

0112010 2010 0731 5114300 5114300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5114300

2000000 2000000 2000000

3114300 3114300 3114300

0112111 2111 0726 789000 789000 789000

0112144 2144 0763 302100 302100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302100

150000 150000 150000

152100 152100 152100

0112152 2152 0763 21000 21000 21000

Х 3000 Х 10319920 10319920 7351860 306460 0 870000 500000 370000 290000 0 500000 11189920

0113133 3133 1040 732800 732800 414700 100100 732800

0113192 3192 1030 120000 120000 120000

0113241 3241 1090 9067120 9067120 6937160 206360 870000 500000 370000 290000 500000 9937120

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (видатки 
за рахунок коштів медичної субвенції)

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет 
(видтки за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 
здійснення переданих у сфері охорони здоров’я за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету) 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Освіта

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

усього

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування  бюджетної програми або напрямку  видатків згідно з Типовою 

програамною класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Інша діяльність у сфері державного управління

Охорона здоров’я

Надання дошкільної освіти

Надання дошкільної освіти  (видатки за рахунок коштів субвенції на
надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

видатки 
розвитку

Надання дошкільної освіти

до рішення  тридцять  третьоїї сесії     Корюківської міської ради   сьомого 
скликання    від  06 лютого 2020 року "Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від        
17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 2-33/ VII

4

Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 видатки 
споживання

видатки 
споживання 

          з    них

Разом
видатки розвитку

 видатків Корюківського міського бюджету на 2020 рік
РОЗПОДІЛ

оплата праці

Спеціальний фондЗагальний фонд

у тому чмслі 
бюджет розвитку

            з   них

оплата праці

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних громадах

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

усього

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з 
інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

Соціальний захист та соціальне забезпечення



0113242 3242 1090 400000 400000 400000Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення



Х 4000 Х 16800 16800 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 16800

0114060 4060 0828 16800 16800 11000 16800

Х 6000 Х 14475000 6902000 0 2203000 7573000 380000 380000 0 0 0 380000 14855000

0116011 6011 6020 200000 200000 200000

0116013 6013 0620 292000 292000 292000

0116020 6020 0620 7373000 7373000 7373000

0116030 6030 0620 6610000 6610000 2203000 380000 380000 380000 6990000

Х 7000 Х 8447360 8148360 0 0 299000 2365000 2340000 25000 0 0 2340000 10812360

0117130 7130 0421 200000 100000 100000 200000

0117310 7310 0443 1860000 1860000 1860000 1860000

0117321 7321 0443 40000 40000 40000 40000

0117350 7350 0443 400000 400000 400000 400000

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117461 7461 0456 7918840 7918840 7918840

0117650 7650 0490 100000 100000 20000 20000 20000 120000

0117660 7660 0490 20000 20000 20000 20000

0117680 7680 0490 7520 7520 7520

0117691 7691 0490 25000 25000 25000

0117693 7693 0490 22000 22000 22000

Х 8000 Х 418300 218300 15000 0 0 300000 0 300000 0 0 0 718300

0118110 8110 0320 200000 200000 200000

0118130 8130 0320 18300 18300 15000 18300

0118340 8340 0540 300000 300000 300000

0118700 8700 0133 200000 200000

6902160 6902160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6902160
0119110 9110 0180 6433900 6433900 6433900

0119770 9770 0180 368260 368260 368260

0119800 9800 0180 100000 100000 100000

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

Економічна діяльність

Міжбюджетні трансферти

Інші субвенції з місцевого бюджету

Здійснення заходів із землеустрою

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально - економічного розвитку регіонів

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво освітніх установ та закладів

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги   

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких торгів

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства

Організація благоустрою населених пунктів

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Житлово - комунальне господарство

Культура і мистецтво

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля  та інших клубних закладів

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 
на неї

Реверсна дотація

Резервний фонд

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Інша діяльність



0600000 79825450 79825450 53225600 6484750 0 17194800 13425800 3769000 0 0 13425800 97020250

0610000 79825450 79825450 53225600 6484750 0 17194800 13425800 3769000 0 0 13425800 97020250

Х 1000 Х 70686100 70686100 47895600 5797100 0 4225800 517800 3708000 0 0 517800 74911900

0611010 1010 0910 2510460 2510460 1588800 192510 120000 120000 2630460

0611020 1020 0921 55405520 55405520 37604400 4894540 0 4023800 517800 3506000 0 0 517800 59429320

18224720 18224720 7128500 4894540 3956000 450000 3506000 450000 22180720

37052900 37052900 30371000 37052900

127900 127900 104900 67800 67800 67800 195700

0611090 1090 0960 2878490 2878490 1831200 248420 1000 1000 2879490

0611100 1100 0960 4549020 4549020 3195000 287370 80000 80000 4629020

0611150 1150 0990 675640 675640 519000 26640 675640

0611161 1161 0990 4386970 4386970 3157200 147620 1000 1000 4387970

0611162 1162 0990 280000 280000 280000

Х 3000 Х 256000 256000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256000

0613140 3140 1040 256000 256000 256000

Х 4000 Х 7172350 7172350 4330000 687650 0 61000 0 61000 0 0 0 7233350

0614030 4030 0824 1616740 1616740 980000 164340 14000 14000 1630740

0614040 4040 0824 840350 840350 500000 44950 12000 12000 852350

0614060 4060 0828 4285260 4285260 2850000 478360 35000 35000 4320260

0614082 4082 0829 430000 430000 430000

Х 5000 Х 1711000 1711000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1711000

0615011 5011 0810 227500 227500 227500

0615012 5012 0810 72500 72500 72500

0615031 5031 0810 1411000 1411000 1000000 1411000

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 12908000 12908000 0 0 0 12908000 12908000

0617321 7321 0443 5530000 5530000 5530000 5530000

0617361 7361 0490 7378000 7378000 7378000 7378000

 162346160.00 154274160.00 84267410 11347300 7872000 22555800 16980800 5575000 290000 0 16980800 184901960

Культура і мистецтво

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))(видатки за рахунок коштів субвенції на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами).

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))(видатки за рахунок освітньої субвенції).

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Будівництво освітніх установ та закладів 

Економічна діяльність

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля  та інших клубних закладів

Надання спеціалізованої освітимистецькими школами 

Забезпечення діяльності бібліотек

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)).

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)).

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 
юнацьких спортивних товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 
ради

Надання дошкільної освіти

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 
ради

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

Фізична культура і спорт

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
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Додаток   4

(грн)

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0100000 Корюківська міська 
рада (апарат) 45000 90500 0 -45500 -45500 45000 45000

0118800 8800 Кредитування 45000 45500 0 90500 0 -45500 0 -45500 45000 0 0 45000

0118831 8831 1060
Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі
45000 45500 90500 45000 45500 90500

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 
кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 
на селі

-45500 -45500

0 -45500 -45500

Всього 45000 90500 -45500 -45500 45000 45000

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

разом 

КРЕДИТУВАННЯ

Повернення кредитів 

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видаткв 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.ОЛІЙНИК

Спеціальний фонд 

разом разом загальний 
фонд 

Код Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Спеціальний фонд 

загальний 
фонд 

загальний 
фонд 

до рішення  тридцять  третьої сесії     Корюківської міської 
ради   сьомого скликання    від  06 лютого  2020 року "Про 

внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   
"Про міський бюджет на 2020 рік"                   № 2-33/ VII

 Корюківського міського бюджету в 2020 році

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 
бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
 кредитування місцевих бюджетів 

Надання кредитів



Додаток   5

(грн)

здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоров’я за 
рахунок відповідної 

дотації з државного 
бюджету

Субвенція з місцевого 
бюджету  на надання 
державної підтримки 
особам з особливими 

освітніми потребами за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

Субвенція з  місцевого 
бюджету на 

здійснення переданих 
видатків у сфері 

охорони здоров’я за 
рахунок відповідної 

субвенції з 
державного бюджету

Інші субвенції Реверсна дотація Інші субвенції

Субвенції з місцевого 
бюджету 

державному 
бюджету на 

виконання програм 
соціально - 

економічного 
розвитку регіонів

41040200 41051200 41051500 41053900 0119110 0119770 0119800

Державний бюджет 0 6433900 100000 6533900

25100000000
Обласний бюджет 

Чернігівської області
225700 152100 377800 0

25309200000
Корюківський 

районний бюджет 
653000 653000 368260 368260

25309511000
Охрамієвицький 
сільский бюджет 51360 51360 0

25507000000
Корюківський міський 

бюджет 1698300 1698300 0

25532000000
Холминський 

селищний бюджет
140000 140000 0

ВСЬОГО: 1698300 225700 152100 844360 2920460 6433900 368260 100000 6902160
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Код

Найменування бюджету - 
одержувача/ надавача 

трансферту

найменування трансферту

загальний фонд

Дотація

Субвенції
загальний фонд

до рішення  тридцять  третьої сесії     Корюківської міської ради   сьомого 
скликання    від  06 лютого  2020 року "Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 
грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 2-33/ VII

Субвенції

    на 2020 рік

Усього

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Дотація на:

Трансферти іншим бюджетам

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Усього

найменування трансфетру



Додаток  6

(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми або 
напрямку видатків згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 
 кредитування місцевих бюджетів 

Найменування обєктів  відповідно до проектно-кошторисної 
документації 

Строк реалізації 
об’єкт (рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об’єкта, гривень

Обсяг ввидатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень будівельної готовності 
об’єктів на кінець бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 3555000

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління Капітальні видатки 325000

0111010 1010 0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки 10000

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення Капітальні видатки 500000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 380000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства Реконструкція вуличного освітлення 2020 190000 190000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

ПКД на реконструкцію приміщення для екстренної 
швидкої допомоги 2020 50000 50000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Капітальний ремонт вул. Вокзальна в м.Корюківка, 
Корюківського району, Чернігівської області 1500000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства ПКД "Капремонт вул. Дудко" 60000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства ПКД по реконструкції КНС в м.Корюквка 2020 60000 60000

0117321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів ПКД на реконструкцію даху ДНЗ № 4 "Веселка" 2020 40000 40000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) Капітальні видатки 400000

011760 7650 0490

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на 
неї Капітальні видатки 20000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського 
призначення або прав на них 
комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких 
торгів Капітальні видатки 20000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 13425800

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти  
закладами загальної середньої освіти (у 
тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами)). Капітальні видатки 517800

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

ПКД "Реконструкція зовнішніх теплових мереж з 
встановленням модульної котельні з твердопаливними 
котлами (для альтернатиного виду палива) в Корюківській 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 за адресою: вул. Шевченка 116а, місто 
Корюківка Чернігівської області. 50000

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 5480000

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду 
регіонального розвитку 1800000

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду 
регіонального розвитку

"Футбольний стадіон з олаштуванням трибун таа 
роздягалень на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 
по вулиці Шевченка, 116 а, м.Корюківка, Чернігівської 
області - будівництво" 2020 10077752 5578000

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 16980800 Х
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до рішення  тридцять  третьої  сесії     Корюківської міської ради   
сьомого скликання    від  06 лютого  2020 року "Про внесення змін до 

рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   

№ 2-33/ VII

 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2020 році
РОЗПОДІЛ

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 з 
енергоефективними заходами та створенням нового 

освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в 
м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням 

черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга - 
заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - 
внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з 

улаштуванням ІТМ

2018-2020 79319120



РОЗПОДІЛ

у 2020 році

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 Корюківська міська рада (апарат) 37670220 34319720 3350500 3005000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 80000 80000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 
Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 
роки"

Рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
05.03.2018 200000 200000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма придбання в міську комунальну власність 
Корюківської міської територіальної громади земельних 
ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2019 рік"

Рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
05.03.2019 329000 4000 325000 325000

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 
допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 5114300 5114300

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

Програма підтримки сталого функціонування та модернізації 
матеріально - технічної бази закладів первинної медико - 
санітарної допомоги на території Корюківської 
територіальної громади на 2019 -2021 рік

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 789000 789000

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування на 
цукровий та нецукровий діабет

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 
цукровий діабет жителів Корюківської міської 
територіальної громади на 2020 рік"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 302100 302100

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 
допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 21000 21000

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 
Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 
Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 732800 732800

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 
2018-2020 роки

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 120000 120000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

«Соціальний захист  окремих категорій населення на 2019-
2021 роки»

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 390000 390000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх 
сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 
роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 10000 10000

0116011 6011 6020
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 200000 200000

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2021роки", "Програма раціонального використання та 
охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 292000 292000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 
міської ради на 2017-2019 роки", "Програма запобігання 
безпритульності та розмноженню бродячих тварин на 
території населених пунктів  Корюківської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки", "Програма 
компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на очистку 
притоків додаткових вод до системи централізованого 
водовідведення в м.Корюківка на 2020 рік"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017, рішення 
тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
від 17.12.2019 7373000 7373000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Організація та проведення  громадських робіт для населення 
Корюківської міської ради у 2018-2020 роках"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2021роки", "Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Корюківської міської територіальної 
громади на 2019 рік", "Поводження з твердими побутовими 
відходами в Корюківській територіальній громаді на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 6560000 6180000 380000 380000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Комплексна програма профілактики правопорушень на 
2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 100000 100000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 
забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 
роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 1000000 1000000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2021роки", "Програма раціонального використання та 
охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 1860000 1860000 1860000

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 400000 400000 400000

0117412 7412 0451
Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 199000 199000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 
місцевого бюджету

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2019-2021роки

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 10338000 10338000

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 120000 100000 20000 20000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або 
прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та проведення 
таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 20000 20000 20000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціації органів 
місцевого самоврядування "Членські внески" на 2020 рік

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 7520 7520

0117693 7693 0490
Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 
громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-
2020 роки

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 22000 22000

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 
громади на 2018  - 2020 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

Додаток 7

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 
 видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер доуцмента, 
яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього Загальний фонд

до рішення  тридцять  третьої сесії     Корюківської міської ради   сьомого 
скликання    від  06 лютого  2020 року "Про внесення змін до рішення тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   
 "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 2-33/ VII

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних



0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки", "Програма 
раціонального використання та охорони водних ресурсів 
Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017, рішення 
двадцятої сосії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 300000 300000

0118831 8831 1060 Надання кредиту
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва 
"Власний дім"на 2016-2020 роки на території Корюківської 
міської ради

Рішення четвертої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
31.03.2016 та двадцять 
четвертої сесії від 
30.05.2019 90500 45000 45500

0119800 9800 0180 Субвені з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки 2 державного пожежно - 
рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській області 
на покращення матеріально - технічного стану 9 державної 
пожежно - рятувальної частини (м.Корюківка) на 2020 -2022 
рік

Рішення тридцять третьої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
06.02.2020 40000 40000

0119800 9800 0180 Субвені з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного розвитку регіонів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 
2019-2021 роки"

Рішення двадцять другої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
28.02.2019 60000 60000

РАЗОМ 37670220 34319720 3350500 3005000

               Секретар міської ради                                                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК



 

                                                                                                              
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                                                                

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

06  лютого 2020 року                    м. Корюківка                                   № 3-33/VIІ 

 

 

Про міські Програми 

 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 04 лютого       

2020 року № 49 , враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Комплексної Програми профілактики правопорушень 

на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських 

Програм», а саме: 

1.1. У пункті 9 паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 718 тис.грн.» замінити на «Загальний 

обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 818,0 тис.грн.».  

1.2. У розділі «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий викласти 

в новій редакції: «Орієнтовний обсяг коштів міського бюджету, необхідний на 

виконання Програми у 2019-2021 роках, складає 818,0 тис.грн. згідно додатку 1 

до Програми, з них 298,0 тис.грн. надання субвенції державному бюджету для 

Корюківського відділення поліції Менського відділу ГУНП в Чернігівській 

області (2019 рік - 218,0 тис.грн., 2020 рік - 60,0 тис.грн., 2021 рік - 20,0 

тис.грн.). 

1.3. Розділ Програми «Ресурсне забезпечення Комплексної Програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки» викласти в новій редакції: 

 
 

 



Ресурсне  забезпечення Комплексної Програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки 
 

                                                      (грн.) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Обсяг ресурсів 

Всього, в 

т.ч. 
2019р. 2020р. 2021р. 

1. Придбання систем 

відеоспостереження 

200000 

 

200000 - 

 

- 

2. Обслуговування систем 

відеоспостереження 

320000 100000 100000 120000 

3. Придбання та установка 

системи автоматичної 

відео фіксації 

(Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

120000 120000   

4. Матеріально-технічне 

забезпечення 

автотранспорту відділення 

поліції (ремонт 

автотранспорту) 

(Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

100000 20000 60000 20000 

5. Придбання теплопринтера 

для винесення електронних 

постанов (Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

6000 6000   

6. Придбання копіювального 

пристрою (Корюківське 

ВП Менського ВП ГУНП) 

12000 12000   

7 Придбання квадрокоптера 

та набору аксесуарів Mavic 

2 Part Fly More Kit до 

квадрокоптера  

(Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

60000 60000   

 Разом 818000 518000 160000 140000 

 

2. Затвердити Програму фінансової підтримки 9 державної пожежно-

рятувальної частини (м.Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону 

Управління ДСНС України у Чернігівській області на покращення матеріально-

технічного стану в 2020-2022 роках, що додається.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 



культурного розвитку міста, житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять третьої сесії 

Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

від 06 лютого 2020 року 

№3-33/VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки 

9 державної пожежно-рятувальної частини  

(м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального 

загону Управління ДСНС України у Чернігівській 

області  на покращення матеріально-технічного 

стану в 2020-2022 роках 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2020 рік 



ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки 

9 державної пожежно-рятувальної частини (м. Корюківка) 2 державного 

пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у Чернігівській 

області на  покращення матеріально-технічного стану в 2020-2022 роках 

 
 

1.  
Ініціатор розроблення 

Програми 

9 державна пожежно-рятувальна частина 

(м.Корюківка) 2 державного пожежно-

рятувального загону  У ДСНС України у 

Чернігівській області 

2.  

Нормативно-правові 

документи, на підставі 

яких розроблено 

Програму 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодекс 

Цивільного захисту України   

3.  Розробник Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м. Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону  

У ДСНС України у Чернігівській області 

4.  
Відповідальний 

виконавець Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м. Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону  

У ДСНС України у Чернігівській області 

5.  Учасники Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м. Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону  

У ДСНС України у Чернігівській області 

6.  
Термін реалізації 

Програми 
2020 - 2022 роки 

7.  
Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет 

8.  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

2020 рік – 200000 грн. 

2021 рік – 250000 грн. 

2022 рік – 300000 грн. 

 
 
 
 
 
 
 



І. Загальні положення 

 Програма Підтримки діяльності 9 ДПРЧ (м. Корюківка)  2 державного 

пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у Чернігівській 

області (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Кодексу Цивільного захисту України  і 

спрямована на: 

-  реалізацію державної політики  по гасінню пожеж, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, рятуванню людей та матеріальних цінностей; 

-  виконання заходів щодо створення системи рятувальної служби; 

-  проведення бойової підготовки рятувальних підрозділів для роботи в 

мирний час та в умовах особливого періоду; 

-  створення запасу пально-мастильних матеріалів для проведення 

рятувальних робіт та гасіння пожеж; 

-  ремонт рятувальної та пожежної техніки; 

-  придбання спецодягу та обмундирування для особового складу 

пожежно-рятувального підрозділу; 

- придбання засобів радіозв’язку, засобів малої механізації; 

- придбання медичних препаратів для медичних укладок. 

Пожежі є одним із найбільших суспільно небезпечних факторів, які 

приводять до значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей та людського 

потенціалу, негативні наслідки від них позначаються не лише на економічній 

сфері, а й завдають відчутних збитків культурному надбанню як національного, 

так і світового значення. Нерідко екологічні наслідки від пожеж набувають 

катастрофічного характеру, що особливо відчувається під час реформування 

економіки та виведення її із кризового стану. 

Щороку на території Корюківської ОТГ виникає понад 60 пожеж у 

житловому секторі, на виробничих підприємствах і відкритій території. На 

пожежах в середньому гине від 1-ї до 3-х осіб. Стан техногенного та пожежного 

навантаження на території громади ускладнюється у зв’язку з наявністю 25 

потенційно-небезпечних об’єктів.  

Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує 

значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки 

підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.  

Матеріально-технічне оснащення, забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами 9 державної пожежно-рятувальної частина (м.Корюківка) 2 

державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у 

Чернігівській області (далі – Підрозділ) не відповідає сучасним вимогам та 

потребує доукомплектуванням інструментами, обладнанням та додаткового 

придбання паливно-мастильних матеріалів.  

Крім того, постала нагальна необхідність у придбанні форменого одягу, 

спеціального захисного одягу, касок пожежних, засобів радіозв’язку, засобів 

малої механізації, медичних препаратів для медичних укладок та запасних 

частин для пожежних автомобілів.  

Приведений аналіз стану пожежної безпеки свідчить про наявність 

проблем, які потребують негайного вирішення.  



ІІ. Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є удосконалення практичної діяльності органів 

місцевого самоврядування для реалізації державної політики, спрямованої на 

забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і 

культурних цінностей та довкілля, досягнення гарантованого рівня захисту 

населення і територій від негативних наслідків надзвичайних ситуацій. 

Основними завданнями Програми є: 

- розробка та забезпечення заходів щодо запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

-  забезпечення своєчасного реагування на надзвичайні ситуації на 

об’єктах та житлових будинках громадян Корюківської ОТГ; 

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення 

постраждалого населення; 

-  проведення роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств, 

установ та організацій по недопущенню пожеж та надзвичайних ситуацій на 

підпорядкованих об’єктах та діям у випадку їх виникнення. 

 

ІІІ. Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів  бюджету 

Корюківської об’єднаної територіальної громади та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів Програми є 

орієнтовними і в ході її виконання можуть уточнюватися. 

 

V. Очікувані результати 

Очікуваними результатами реалізації Програми є: 

- зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, 

небезпечними для життя і здоров’я громадян, створення сприятливих 

соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних 

факторів пожеж на навколишнє природне середовище; 

- своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та 

підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою 

систем протипожежної автоматики; 

- мінімальний час прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної 

пожежі; 

-  своєчасне та ефективне проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

 

 

Секретар міської ради                                                                      С.ОЛІЙНИК 



     

Додаток 1 до Програми 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                             С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

№

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Очікуваний результат 

1 2  3 4 5 6 7 

1 

Підвищення рівня 

оперативної готовності 

щодо гасіння пожеж та 

здатності до 

проведення аварійно-

рятувальних і інших 

невідкладних робіт 

Підрозділом 

Закупівля: 

паливно-мастильних 

матеріалів; форменого 

одягу; спеціального 

захисного одягу; 

касок пожежних; 

засобів радіозв’язку; 

засобів малої 

механізації; медичних 

препаратів для 

медичних укладок; 

запасних частин для 

пожежних 

автомобілів. 

2020 рік 

2021 рік 

2022 рік 

Корюківська 

міська рада 

Міський 

бюджет 

200,0 

250,0 

300,0 

Покращення 

оперативності та 

злагодженості дій при 

гасінні пожеж та ліквідації 

надзвичайних подій, 

ситуацій Підрозділом, 

розширення можливості 

Підрозділу щодо 

проведення аварійно-

рятувальних і інших 

невідкладних робіт. 



                                    

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять третя сесія сьомого скликання)  

 

06 лютого 2020 року                         м. Корюківка                            № 4-33/VIІ 

 

 

Про орієнтовний план роботи  

міської ради на 2020 рік                                                      

 

 Відповідно до п. 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити орієнтовний план роботи міської ради на 2020 рік, що  

додається. 

 

2. Доручити постійним комісіям, депутатам, міському голові, виконкому 

міської ради при необхідності вносити зміни до плану роботи ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення тридцять третьої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

                  від 06 лютого 2020 року

                                                                                   №4-32/VIІ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

роботи міської ради  

на 2020 рік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

І. Перелік питань для розгляду на сесіях міської ради: 

 

І квартал 

 

 Про виконання міського бюджету за 2019 рік. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 року  «Про міський бюджет на 2020 рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про внесення змін до міських Програм. 

Готують:  фінансовий відділ міської ради; юридичний відділ міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку міста. 

 

 Про затвердження Переліку об’єктів міської комунальної власності, що 

підлягають приватизації у 2020 році. 

Готують: відділ земельних ресурсів  та комунального майна  міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку міста. 

 

 Про орієнтовний план роботи міської ради на 2020 рік. 

Готують:  загальний відділ міської ради; постійну комісію з гуманітарних 

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 Про норматив  та порядок відрахування частини прибутку підприємств  

міської комунальної власності. 

Готують:  юридичний відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання 

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади. 

Готують: відділ архітектури, містобудування  та житлово-комунального 

господарства міської ради; постійна комісія міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного  середовища. 



  

 Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської ради. 

 Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища.  

 

ІІ квартал 

 

 Про виконання міського бюджету за І квартал 2020 року. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про затвердження Порядку відчуження та списання майна міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади.  

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища. 

 

 Про затвердження Порядку тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території населених пунктів Корюківської 

міської ради. 

Готують: відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства міської ради; постійна комісія міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища. 

 

 Про затвердження Порядку передачі майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади в оренду. 

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища. 

 

 Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської ради.  

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 



  

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища.  

 

ІІІ квартал 

 

 Про виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 року  «Про міський бюджет на 2020 рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

   Про виконання Плану (Програми) соціально - економічного  та 

культурного  розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019 - 

2020 роки (1-ше півріччя). 

Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста.  

 

 Про внесення змін до міських Програм. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; юридичний відділ міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку міста. 

 

 Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської ради.  

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища.  

 

ІV квартал 

 

 Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 року  «Про міський бюджет на 2020 рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2020 року. 



  

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про міський бюджет на 2021 рік. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про План (Програму) соціально – економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2022 роки.   

Готують: відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку міста, постійна комісія міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, постійна 

комісія з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 Про програму підтримки індивідуального житлового будівництва 

«Власний дім» на 2021-2023 роки на території Корюківської міської ради. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про програму організації та проведення громадських робіт для населення 

Корюківської  міської ради на 2021 – 2023 роки. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про програму охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської  міської ради  на 2021 – 2023 роки. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про програму забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади 

товарами першої необхідності та  хлібом на 2021-2023 роки. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 



  

 Про програму «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на 2021-2023 

роки. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про програму приватизації об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської  міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про цільову програму «Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про програму «Членські внески на 2021 рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

  Про програму «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий 

діабет жителів Корюківської міської територіальної громади на 2021 рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про програму придбання в міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна для суспільних потреб на 2021 рік. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про План діяльності Корюківської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік. 

 Готують: юридичний відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про орієнтовний план роботи міської ради на 2021 рік. 



  

Готують: загальний відділ міської ради; постійну комісію з гуманітарних 

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської ради.  

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища.  

 

Протягом року, 

у разі необхідності або зміни чинного законодавства 

 

 Про внесення змін і доповнень до рішень міської ради про місцеві 

податки.  

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про внесення змін до Плану діяльності міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік. 

Готують: юридичний відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста, постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, постійна комісія з гуманітарних 

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

II. Навчання, підвищення кваліфікації 

 

1. Підвищення кваліфікації депутатів міської ради, як правило, 

забезпечується виконавчими органами міської ради шляхом надання 

роз’яснень, методично-довідкових матеріалів депутатам відповідної постійної 

комісії за тематикою та в терміни згідно з пропозиціями постійної комісії. 

 

2. Депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради 

мають право на підвищення кваліфікації шляхом вивчення передового досвіду 

органів місцевого самоврядування (в тому числі міжнародного) у порядку, 

передбаченому чинним законодавством. 

 

 

Секретар міської ради                                                             С.ОЛІЙНИК 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять третя сесія сьомого скликання)  

 

 

06 лютого 2020 року                    м. Корюківка                                     № 5-33/VIІ 
 

Про затвердження  

Порядку формування кадрового резерву  

у Корюківській міській раді 

 

З метою зміцнення кадрового потенціалу міської ради, підвищення його 

професійного рівня, залучення молоді до процесів державного управління на 

підставі ст. 16 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», Типового порядку формування кадрового резерву в органах 

місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України 24.10.2001 № 1386, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Порядок формування кадрового резерву у Корюківській 

міській раді, що додається. 

 

2. 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                                                                               Р. АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення тридцять третьої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання 

від 06 лютого 2020 року № 5-33/VІІ 

 

ПОРЯДОК 

формування кадрового резерву в Корюківській міській раді 

1. Порядок формування кадрового резерву в Корюківській міській раді 

(далі - Порядок) розроблений з метою визначення єдиного підходу при 

формуванні у Корюківській міській раді кадрового резерву для зайняття посад і 

просування по службі. 

2. Основними етапами формування кадрового резерву є:  

аналіз необхідності кадрового резерву; 

визначення бажаних критеріїв до кандидатів на ту чи іншу керівну посаду; 

вивчення і добір кандидатів до складу кадрового резерву; формування, 

складання списку кадрового резерву та узгодження його з керівником; 

визначення і застосування різноманітних форм і методів роботи з особами, 

що зараховані до резерву; 

підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кандидатів; 

визначення готовності резерву керівних кадрів для призначення на посади. 

3. Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які:  

спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та 

громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина; 

мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних 

знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання 

управлінських рішень. 

4. Кадровий резерв формується з: 

посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або 

пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади; 

державних службовців, які бажають перейти на службу до Корюківської 

міської ради; 

спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а 

також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому 

числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами 

підготовки магістрів державного управління. 

5. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання 

зайняти посаду у Корюківській міській раді, мають відповідну кваліфікацію та 

освіту, або здобувають її.  



Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка 

виявила бажання зайняти посаду у Корюківській міській раді. Про зарахування 

до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи такої особи. 

6. Кадровий резерв складається строком на один рік. Списки осіб, 

зарахованих до кадрового резерву, переглядаються та формуються щороку в 

грудні на наступний рік. У разі потреби до списку кадрового резерву протягом 

року можуть вноситися зміни у порядку, встановленому для його затвердження. 

7. Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням 

міського голови. 

8. Кадровий резерв на посади міського голови, секретаря міської ради, 

першого заступника, заступників міського голови (крім заступників міського 

голови, які є керівниками виконавчих органів), керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету не формується. 

На посади інших посадових осіб Корюківської міської ради кадровий 

резерв формується з розрахунку: на посади керівників відділів виконавчого 

апарату міської ради та керівників виконавчих органів міської ради - не менше 

двох осіб; на посади спеціалістів - не менше однієї особи з урахуванням 

фактичної потреби, про що складаються списки осіб, зарахованих до кадрового 

резерву. 

9. Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких 

передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо 

оформлення у встановленому порядку відповідного допуску особам, які його не 

мають. 

10. Із зарахованими до кадрового резерву проводиться робота відповідно 

до особистих річних планів, затверджених керівниками відповідних 

структурних підрозділів Корюківській міській раді, де передбачається: 

вивчення та аналіз виконання законів України, актів Президента України і 

Кабінету Міністрів України, рішень міської ради; 

систематичне навчання шляхом самоосвіти; 

періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних 

закладах; 

участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань 

діяльності Корюківської міської ради; 

стажування протягом не більш двох місяців у Корюківській міській раді, 

до кадрового резерву якого зараховано працівника; 

виконання обов'язків посадової особи, на посаду якої зараховано 

працівника до кадрового резерву; 

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, 

службових розслідувань; 



участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, рішень 

Корюківської міської ради, інших нормативних документів. 

11. Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, 

зарахованих до кадрового резерву: на посади керівників відділів виконавчого 

апарату міської ради та керівників виконавчих органів міської ради 

покладається на профільних заступників міського голови, на посади 

спеціалістів керівники відділів виконавчого апарату міської ради та керівники 

виконавчих органів міської ради. 

12. Загальний відділ виконавчого апарату Корюківської міської ради 

систематично аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву, 

вносить пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи. 

13. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає 

вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення 

під час проведення конкурсу. 

Просування по службі посадової особи Корюківської міської ради, 

зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням міського 

голови поза конкурсом. 

14. Міський голова несе відповідальність перед Корюківською міською 

радою за ефективну підготовку і використання кадрового резерву. 

15. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його 

власної ініціативи. Виключення зі списків кадрового резерву оформляється 

розпорядженням міського голови. 

 

 

Секретар міської ради                                                                        С. ОЛІЙНИК 

 
 



 
                                                                    У К Р А Ї Н А                                       

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять третя сесія сьомого скликання)  

 

 

06 лютого  2020 року                   м. Корюківка                                   № 6-33/VIІ 

 

Про внесення змін до деяких рішень 

Корюківської міської ради 

 

Враховуючи кадрові зміни, акт приймання-передачі майна в міську 

комунальну власність від 22.01.2020 року та рекомендації постійної комісії 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись           

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила : 

 

1. Внести зміни до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 22 лютого 2017 року «Про затвердження персонального 

складу виконавчого комітету міської ради», а саме викласти пункт 1. в 

наступній редакції: 

«1. Затвердити виконавчий комітет Корюківської  міської ради  у складі: 

 Ахмедов Ратан Ратанович - міський голова; 

 Олійник Світлана Олександрівна - секретар міської ради; 

 Савченко Олександр Миколайович - перший заступник міського голови; 

 Биков Олександр Миколайович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

 Пономаренко Зоя Юріїівна - керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради; 

 Гончаренко Ірина  Василівна - виконуючий  обов’язки старости 

Брецького старостинського округу;  

 Лисенко Олег Віталійович - виконуючий  обов’язки старости Будянського 

старостинського округу; 

 Козел Володимир Іванович - виконуючий обов’язки старости 

Забарівського старостинського округу; 



 Суха Марія Романівна - виконуючий обов’язки старости Наумівського 

старостинського оккругу; 

 Юденко Наталія Миколаївна - виконуючий обов’язки старости 

Рейментарівського старостинського округу; 

 Кравченко Олена  Василівна - виконуючий обов’язки старости 

Сядринського старостинського округу; 

 Кучеренко Леонід Анатолійович - виконуючий обов’язки старости 

Тютюнницького старостинського округу; 

 Пилипенко Раїса Григорівна - виконуючий обов’язки старости 

Хотіївського старостинського округу; 

Єгунова Алла Іванівна - виконуючий обов’язки старости на території сіл 

Бешківка, Домашлин, Луковець; 

Редін Антон Леонідович - виконуючий обов’язки старости на території 

сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски; 

Лісений Віктор Миколайович - виконуючий обов’язки старости на 

території сіл Бурківка, Савинки; 

 Кожема Оксана Миколаївна - начальник відділу бухгалтерського обліку 

та  звітності (головний бухгалтер) міської ради; 

 Барсук Олена Іванівна - начальник фінансового відділу міської ради. 

 Наумчик Ірина Володимирівна – начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради; 

Кукуюк Оксана Леонідівна – начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму міської ради; 

 Скиба Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради; 

 Ващенко Іван Олександрович − начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор міської ради; 

 Галущенко Сергій Володимирович − начальник комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; 

 Селюк Анатолій Михайлович − начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради; 

 Кривда Тетяна Федорівна − директор районного комунального 

підприємства «Рампа»; 

 Шумський Віктор Леонтійович − завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної районної лікарні; 

 Тосенко Андрій Володимирович – начальник центрального відділення 

поштового зв’язку Корюківка Чернігівської дирекції ПАТ «Укрпошта»; 

Малиш Леонід Володимирович - заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради.» 

 

2. Внести зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 26.08.2016 р. «Про затвердження Положення про 

тендерний комітет Корюківської міської ради», а саме п. 2 рішення викласти в 

такій редакції: 

«2. Створити тендерний комітет Корюківської міської ради у складі: 



1) голова тендерного комітету – Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник відділу 

економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату міської 

ради; 

2) заступник голови тендерного комітету – Ващенко Іван Олександрович, 

начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого апарату 

міської ради; 

3) секретар тендерного комітету – Лагодна Діана Олегівна, провідний 

спеціаліст відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради; 

4) члени тендерного комітету: 

- Биков Олександр Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

-  Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради; 

- Барсук Олена Іванівна, начальник фінансового відділу виконавчого 

апарату міської ради; 

- Кожема Оксана Миколаївна, начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності (головний бухгалтер) виконавчого апарату міської ради.». 

 

3. Внести зміни до рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 29.08.2019 року №12-26/VІI «Про створення  

комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам», а саме  викласти склад комісії з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в новій редакції 

(додаток 1). 

 

4. Внести зміни до рішення двадцять сьомої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 18.10.2019 року № 7-27/VІI «Про встановлення 

викупної ціни земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них 

розміщені, які перебувають у приватній власності фізичних осіб для суспільних 

потреб», а саме пункт 4 рішення викласти в новій редакції та доповнити 

рішення пунктами 4.1. та 4.2. наступного змісту: 

«4. Юридичному відділу виконавчого апарату міської ради здійснити 

організаційно-правові заходи щодо укладення договорів купівлі продажу. 

4.1. Здійснити повний розрахунок з продавцями по договорам купівлі-

продажу протягом 30 календарних днів з моменту їх нотаріального посвідчення 

шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на банківський рахунок. 

4.2. Витрати по укладенню та нотаріальному посвідченню договорів 

купівлі-продажу здійснюють продавці.» 

 

5. Внести зміни до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 7-31/VІI «Про прийняття майна 

у міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади», а 

саме пункт 1.3. рішення викласти в новій редакції: 



«1.3. бібліотечний фонд в кількості 32364 штук на суму 89180,40 грн. та 

музичний центр вартістю 2092,00 грн.» 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту та з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення двадцять шостої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 29.08.2019 № 12-26/VII 

(зі змінами: рішення тридцять третьої  

сесії Корюківської міської  

ради сьомого скликання  

від 06 лютого.2020 № 6-33/VII)  

 

СКЛАД 

комісії з визначення та відшкодування збитків  

власникам землі та землекористувачам 

 

 

Голова комісії: 

 

Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського голови 

 

Члени комісії: 

 

Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату Корюківської міської ради 

 

Барсук Олена Іванівна, начальник фінансового відділу виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник відділу архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства, головний архітектор Корюківської 

міської ради 

 

Ващенко Іван Олександрович, начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату  Корюківської міської ради. 

 

 

Секретар міської ради                       С.ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

                                              

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять третя сесія сьомого скликання)  

 

 

06 лютого 2020 року                    м. Корюківка                                     № 7-33/VIІ 
 

Про затвердження на посаду директора 

комунальної установи 

 

Відповідно до Положення про призначення, звільнення, умови оплати 

праці та преміювання керівників підприємств, установ та організацій, що 

належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням тридцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 08 жовтня 2015 року «Про 

застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади» (зі змінами), та 

розпорядження міського голови № 1-ос від 08 січня 2020 року «Про укладення 

контракту та призначення Онищука В.Л.», враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

міська рада вирішила :  

 

 1. Затвердити Онищука Володимира Леонідовича на посаду директора 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради 

з 08 січня 2020 року. 

  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 

 

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

06 лютого 2020 року                    м. Корюківка                                № 8-33/VIІ 

 

Про норматив та порядок відрахування  

частини прибутку підприємств міської 

комунальної власності 

 

 З метою збільшення надходжень до міського бюджету, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, п.п. 57.11.2 ст.57 

Податкового кодексу України, ст.ст. 64, 69 Бюджетного кодексу України, 

ст. 142 Господарського кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Встановити, що комунальні підприємства міської комунальної 

власності:  

1.1. Корюківська житлово-експлуатаційна контора;  

1.2. Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради;  

1.3. Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської 

ради; 

1.4. Комунальне підприємство «Убідьське» Корюківської міської 

ради; 

1.5. Комунальне підприємство «Відродження» Корюківської міської 

ради; 

сплачують у 2020 році до міського бюджету 5 (п’ять) відсотків від 

чистого прибутку (доходу) цих підприємств.  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.  

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять третя сесія сьомого скликання)  

 

 

06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                 № 9-33/VIІ 
 

Про прийняття об’єктів  

у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши Декларацію про готовність до експлуатації об’єкта, що за 

класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1), зареєстровану в грудні місяці 2019 року та впорядкування 

майна, розміщеного на території Корюківської міської територіальної громади, 

розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від      

23 січня 2020 року № 41 «Про затвердження звітів про оцінку майна міської 

комунальної власності», рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 26, 60  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Прийняти у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади об’єкти: 

 

1.1. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по 

вул. Бородавка, 2А, с. Наумівка, Корюківського району Чернігівської області – 

будівництво, загальною вартістю 6 490 525,14 грн. (шість мільйонів чотириста 

дев’яносто тисяч п’ятсот двадцять п’ять гривень, 14 копійок). 

 

1.2. Місцева станція перекачки стічних вод, розташована за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, с. Сядрине, вул. Заводська (біля 

Сядринської МПО) загальною вартістю 12877,97 грн (дванадцять тисяч вісімсот 

сімдесят сім гривень, 97 копійок), без врахування ПДВ. 



2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради                   

(Кожема О.М.) прийняти на баланс Корюківської міської ради об’єкти зазначені 

в рішенні.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Р. АХМЕДОВ 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

                                                            

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять третя сесія сьомого скликання)  

 

 

06 лютого 2020 року                       м. Корюківка                                 № 10-33/VIІ 
 

Про передачу майна у спільну власність  

територіальних громад міста, селища та сіл  

Корюківського району 

 

З метою сприяння покращенню медичного обслуговування населення 

Корюківської об’єднаної територіальної громади, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку міста, керуючись статтями 26, 60  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Безоплатно передати із міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади у спільну власність територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району майно згідно додатку до рішення, 

після прийняття відповідного рішення Корюківською районною радою. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради                     

(Кожема О.М.), відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

(Скиба Т.В.) передати майно відповідно до вимог чинного законодавства 

України.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                             Р. АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення тридцять третьої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 06 лютого 2020 року № 10-33/VII 

 

Перелік майна, що передається  

у спільну власність територіальних громад міста,  

селища та сіл Корюківського району 

 
№ 

п/п 
Найменування  К-ть Вартість 

1 Вогнегасник ОУ-5 (ВВК-3,5) 5 4134,40 

2 Гематологічний аналізатор 1 194277,75 

3 Аналізатор крові біохімічний 1 91245,00 

4 Крісло гінекологічне 1 49429,70 

5 Електрокардіограф портативний 12-ти канальний 1 29815,91 

6 Шафа медична 400*955*1610 3 24132,90 

7 Кушетка К-17 3 10797,36 

8 Кушетка К-21 1 9630,50 

9 Крісло-каталка 1 7931,00 

10 Ото-офтальмоскоп діагностичний набір 1 6083,00 

11 Штатив 5 3965,50 

12 Ширма двосекційна 6 9732,84 

13 Ноші медичні 1 3244,26 

14 Столик сповивальний з поличкою 1 2832,50 

15 Термометр цифровий 4 2027,64 

16 Ваги для дітей 1 1520,75 

17 Ростомір 1 1419,36 

18 Небулайзер 1 1216,60 

19 Набір хірургічного інструменту 1 1119,83 

20 Молоточок неврологічний 1 760,38 

21 Стрічка вимірювальна медична (рулетка) 2 466,34 

22 Стетоскоп 2 405,52 

23 Ліхтарик медичний 2 304,16 

24 Таблиця для перевірки гостроти зору 1 101,39 

25 Пікфлуометр механічний 1 15,20 

26 Аналізатор сечі 1 40350,56 

27 Набір лабораторного посуду, дозаторів, витратних матеріалів 1 7931,00 

28 Столик металевий маніпуляційний СМ-3 2 12166,00 

29 Столик металевий маніпуляційний СМ-4 2 13596,00 

30 Контейнер для інструментів з кришкою і ручками ЛК-320К 2 6083,00 

31 Сумка медсестри (сумка-укладка) 2 2396,32 

32 Пульсоксиметр 2 2027,68 

33 Апарат визначення рівня глюкози 1 2027,66 

34 Розхідні матеріали одноразового використання: шпателі, оглядові 

рукавички, рушники паперові, серветки (в тому числі вологі), 

одноразові простирадла для кушетки, шприці, катетери, системи 

для в/в інф., вакуумні пробірки (вакутайнери), стерильний 

перев’язувальний матеріал 

1 19805,23 

35 Мікроскоп MICROmed XS-2610 1 12166,00 

36 Ваги підлогові Tefal PP1140V0 1 1520,75 



37 Холодильник Atlant МХ-2822-66 1 8110,66 

38 Мініцентрифуга LabAnalyt D10080 1 39655,00 

39 Сейф SB 450 1 6083,00 

40 Ліжко Лікерія 80*200 з Матрац Токіо+ 80x200 Матролюкс 4 26285,60 

41 Диван офісний Кристал 1.5 Неаполь 7 29344,70 

42 Диван Кароліна подвійн. модуль Неаполь 7 29344,70 

43 Сумка -укладка сімейного лікаря СУСЛ№2 1 14903,35 

44 Шафа медична ШМ-Д-С 400*955*1610 1 7681,74 

45 Шафа LU-37 800*400*2186 (нестандарт)крем 1 4192,10 

46 Мобільний переносний світлодіодний освітлювач PAX-DK/L LED 1 14162,50 

47 Стелаж Ran5 1600x800x300 мм сосна 2 13348,80 

48 Рецепція крем 1 11865,60 

49 Стіл С-31 1800*600*750 нестандарт крем 1 8965,94 

50 Комод-пеленатор біло-сірий Верес 1 7874,34 

51 Сейф ASM-25 EL 1 30127,50 

52 Тумба Т-23 350*330*560 нестандарт крем 8 5438,40 

53 Тумба Т-24 для обладнання 350*330*560 нестандарт крем 1 906,40 

54 Вішак 900*290*1400 крем 1 4758,60 

55 Столик для приборів СП-1 1 4248,76 

56 Шафа LU-38 800*400*2186 (нестандарт)крем 1 3751,19 

57 Стіл С-24 1160*555*750 (нестандарт)крем 3 6118,20 

58 Холодильник Atlant МХ-2822-66 1 9064,00 

59 Стіл С-25 журнальний (нестандарт)крем 2 3851,38 

60 Стіл журнальний крем 2 3852,20 

61 Стіл письмовий однотумбовий  1 2945,80 

62 Шафа Ш-29 1200*400*2000 (нестандарт)крем 1 3625,62 

63 Стілець Комфорт GTP С-26 21 11896,50 

64 Механічний тонометр Gamma 700К 3 3345,63 

65 Шафа Ш-21 1200*400*2000 (нестандарт)крем 1 3965,50 

66 Стіл журнальний 1160х555х750 крем 1 1926,10 

67 Стіл С-10 1400*1000*750 (нестандарт)крем 1 3625,60 

68 Сумка-холодильник СХП-01 на 11 літрів 1 3625,60 

69 Столик інструментальний СІ-1 (скло/скло) 1 3172,40 

70 Кондиціонер “C&H” CH-S07 XP7 3 29181,76 

71 Кондиціонер “C&H” CH-S09 XP7 4 43210,56 

72 Комп’ютерне обладнання: комп’ютер з операційною системою та 

доступом до мережі Інтернет, багатофункціональний пристрій 

(або принтер +  сканер) 

2 74572,00 

73 Котел напольний електричний 24 кВт Тенко 1 14832,00 

74 Припливний вентилятор ВКМц 250 1 14793,17 

75 Заслонка КРВ250 з ел. приводом СМ230 1 5253,00 

76 Фільтр припливного вентилятора 1 1229,21 

77 Електрокалорифер припливного вентилятора 1 8797,24 

78 Автоматика 1 10506,00 

79 Вентилятор ВКМц 200 1 4835,82 

80 Вентилятор 125 Квайт Т 4 12164,60 

81 Лічильник DN15 1 3275,40 

82 ВРП 1 35844,00 

83 LED екран 1 51500,00 

84 Прилад приймально-контрольний пожежний Тирас-8П.1 1 4633,98 



85 Модуль релейних виходів МРЛ-2 1 255,55 

86 Акумулятор 7 А/г 2 1223,64 

87 Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП “Атрон” 19 1878,72 

88 Сповіщувач пожежний ручний СПР Тирас 5 809,60 

89 Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 12 716,88 

90 Оповіщувач світло-звуковий ОЗ-3 ПОЖЕЖА 1 273,16 

91 Оповіщувач світло-звуковий ОС3 Джміль-2 1 571,03 

92 Оповіщувач світловий “вихід” ОС-6.2 Тирас 4 633,36 

93 Блок живлення 12В, 1,5А БП 1215 Тирас-12 1 1064,51 

94 Прилад приймально-контрольний охоронної сигналізації з АКБ 7 

А/год 

1 3602,94 

95 Виносний модуль розширення зон M-Z box 1 870,14 

96 Клавіатура для керування, K-LCD 2 3942,84 

97 Комунікатор-передавач GSM (GPRS) M-GSM 1 1332,41 

98 Блок живлення БП 1230 1 1905,50 

99 Сповіщувач об’ємний інфрачервоний комбінований SWAN PGB 12 7762,08 

100 Сповіщувач об’ємний інфрачервоний комбінований SWAN QUAN 4 1293,68 

101 Сповіщувач магнітоконтактний СМОК 3-11 24 1582,08 

102 Сповіщувач магнітоконтактний СМОК 7ЭП 7 699,30 

103 Сирена охоронна ОСЗ-1 1 272,94 

 ВСЬОГО:  1254062,50 

 

 
Секретар міської ради                                                                                С.ОЛІЙНИК 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять третя сесія сьомого скликання)  

 

 

06 лютого 2020 року                    м. Корюківка                                № 11-33/VIІ 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 
 

Розглянувши лист Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» 

Корюківської міської ради від 30.01.2020 року № 08, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку міста, керуючись статтями 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради 

матеріальні цінності згідно додатку до рішення. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради             

(Кожема О.М.), Корюківському міському молодіжному центру «КУБ»  

(Онищук В.Л.) здійснити прийняття – передачу майна вказаного в рішенні, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення тридцять третьої сесії  

Корюківської міської ради  сьомого скликання 

від 06 лютого 2020 року № 11-33/VII 

 

 

Перелік майна, 

 що передається з балансу Корюківської міської ради на баланс  

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради 
 

 

№ 

з/п 

Найменування Кількість Вартість, 

грн 

Сума, грн 

1 Безкаркасні меблі 9 штук 1900,00 17100,00 

2 Електрочайник Gorenia 1 штук 748,00 748,00 

3 Комплект меблів 1 штук 30100,00 30100,00 

4 Мишка для комп’ютера 3 штук 160,00 480,00 

5 Музична колонка 1 штук 1183,00 1183,00 

6 МФУ «Samsung» 1 штук 4683,00 4683,00 

7 Ноутбук ASUS 2 штук 8197,00 16394,00 

8 Холодильник Milano 1 штук 3960,00 3960,00 

 Разом: 19  74648,00 

 

 

Секретар міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 



                                                                                                   
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять третя сесія сьомого скликання)  

 

06 лютого 2020 року                    м. Корюківка                                       №12-33/VIІ        

 

 

Про списання майна  

міської комунальної власності 
 
 

Розглянувши рішення виконавчого комітету від 10.01.2020 року №19, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до 

Положення про відчуження та списання майна, що є міською комунальною 

власністю затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009  року, керуючись статтями 26, 60  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   
 

міська рада вирішила: 
 

1.  Списати з балансу Корюківської міської ради будинок вчителя, 

розміщений за адресою: вул. Гагаріна, 109, с. Забарівка, Корюківського району, 

1932 року введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 493,00 грн. 

(чотириста дев’яносто три гривні 00 копійок), знос 100%. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради                    

(Кожема О.М.) здійснити списання майна вказаного в даному рішенні, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 

 



 

 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

06 лютого 2020 року                         м. Корюківка                                № 13-33/VII 

 

 

Про ліквідацію  

комунального закладу 
 

У зв'язку з недоцільністю подальшої діяльності сезонного позаміського 

закладу оздоровлення та відпочинку, розглянувши клопотання Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 05.02.2020 року                      

№ 01-11/111, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до 

статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського 

кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Припинити юридичну особу, сезонний позаміський заклад 

оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» (код ЄДРПОУ 32936741) шляхом 

ліквідації. 

 

2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до сезонного 

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» - два місяці з 

дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом 

ліквідації сезонного позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

«Зелений гай». 

 

 3. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення сезонного 

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай», що додається. 

 

4. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять 

повноваження щодо управління справами бюджетної установи – сезонного  

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай», в тому числі 



право підпису від її імені фінансових та інших документів, яке надається члену 

Комісії Корюці Ю.М. (перший підпис) та члену Комісії Мироненко Т.І. (другий 

підпис). 

 

5. Ліквідаційній комісії з припинення сезонного позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Зелений гай»: 

51. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації сезонного 

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» ради у 

встановленому законодавством порядку. 

5.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс та подати їх на 

затвердження Корюківської міської ради. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                              Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення тридцять третьої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

                                                                    «Про ліквідацію  

комунального закладу» 

                                                                                від 06.02.2020 року   

№ 13 -33/VII  

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення сезонного позаміського  

закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович   Перший заступник міського голови 

РНОКПП ХХХХ 

 

 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна    Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП ХХХХ     обліку і звітності 

 

Ващенко Іван Олександрович  Начальник юридичного відділу -  

РНОКПП ХХХХ  державний реєстратор   

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу  

РНОКПП ХХХХ земельних ресурсів та комунального 

майна 

 

Корюка Юлія Миколаївна   Директор сезонного позаміського  

РНОКПП ХХХХ                       закладу оздоровлення та відпочинку 

«Зелений гай»   

 

Мироненко Тетяна Ігорівна        Бухгалтер сезонного позаміського 

РНОКПП ХХХХ      закладу оздоровлення та відпочинку 

«Зелений гай» 

 

 

Секретар міської ради                                                    С.ОЛІЙНИК 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                № 14-33/VІI 

 

Про відміну деяких 

рішень Корюківської міської ради 

  

Розглянувши заяву Овчиннікова Олега Володимировича 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. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

1.Відмінити п. 4 рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 29.08.2019 р. «Про дозвіл на виготовлення документації 

із землеустрою» у частині надання дозволу Овчиннікову Олегу 

Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для 

подальшої передачі її безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3050 у зв’язку з поданою заявою. 

 

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                                                                          Р.АХМЕДОВ  



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                         м. Корюківка                                № 15-33/VІI 

 

Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради 

із земельних питань 

 

 Розглянувши звернення громадян, ПСП «Червоний Маяк» та додані 

матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

статтею 12 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. У зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання ПСП «Праця» до ПСП 

«Червоний Маяк» внести зміни до п. 4 рішення чотирнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 24.05.2018 р. «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», виклавши його в новій редакції, а 

саме: 

«Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі її в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.) Приватному 

сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк» площею орієнтовно 

0,60 га, яка розташована по вул. Білого генерала, 58, с. Сядрине». 

 

2. Внести зміни до п. 1 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради п’ятого скликання від 17.09.2010 р. «Про дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на земельні ділянки», виклавши його в новій 

редакції, а саме: 

«Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі її в оренду для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.) Шарапата Андрію Андрійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована по вул. 8-го Березня, 28, м. Корюківка». 

Вважати таким, що п. 4 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

шостого скликання від 22.03.2011 р. «Про дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на земельні ділянки» втратив чинність. 

 

3. Внести зміни до п. 4 рішення восьмої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 09.08.2017 р. «Про дозвіл на виготовлення документації 

із землеустрою», в частині площі земельної ділянки, яка відводиться 

безоплатно у власність Литовченко Олені Анатоліївні в с. Воловики, виклавши 

його в новій редакції, а саме: 

«площею орієнтовно 0,40 га», замість «площею орієнтовно 0,30 га» в 

зв’язку з фактичним використанням земельної ділянки. 

 

4. Внести зміни до п. 3 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 р. № 25-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», в частині площі земельної ділянки, 

яка відводиться безоплатно у власність Ковальчуку Федору Івановичу в                            

с. Рейментарівка, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«площею орієнтовно 0,50 га», замість «площею орієнтовно 0,30 га» в 

зв’язку з фактичним використанням земельної ділянки 

 

5. 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                                                                           Р.АХМЕДОВ 
 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                   

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 16-33/VІI 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

 

 Розглянувши звернення 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, керуючись статтями 12, 93, 

Земельного кодексу України,  статтями 7, 31-33 Закону України «Про оренду 

землі», статтею 288 Податкового кодексу України, Законом України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Припинити договір оренди земельної ділянки від 16.03.2017 р.                          

з Мойсієнко Валентиною Андріївною та Сукачем Володимиром 

Олексійовичем, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 234, м. Корюківка, 

площею 0,0600 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1623, та використовувалася для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) шляхом його розірвання за згодою сторін у зв’язку з 

продажем житлового будинку (договір купівлі продажу від 16.12.2019 року). 

 

2. Припинити договір оренди земельної ділянки від 04.12.2013 р.                          

з Лєщовою Тамарою Іванівною, яка розташована за адресою: вул. Робоча, 2,             

с. Сядрине, площею 0,2225 га, кадастровий номер земельної ділянки 



7422488700:01:002:0117, та використовувалася для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) шляхом його розірвання за згодою сторін у зв’язку з 

продажем житлового будинку (договір купівлі – продажу від 25.12.2013 року). 

 

3.  Припинити дію договору оренди землі від 01.12.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем в частині витребуваної 

земельної ділянки, а саме: 

 1,8810 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 213), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0223, яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

3.1. Фізичній особі – підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі в частині 

витребуваної земельної ділянки відповідно до норм чинного законодавства. 

 

4. Припинити дію договору оренди землі від 01.12.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем в частині витребуваної 

земельної ділянки, а саме: 

 1,8558 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 205), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0214, яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

4.1.Фізичній особі – підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі в частині 

витребуваної земельної ділянки відповідно до норм чинного законодавства. 

 

5. Припинити дію договору оренди землі від 22.03.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем в частині витребуваної 

земельної ділянки, а саме: 

 1,0539 га – кормові угіддя (не витребувана земельна частка (пай) № 85), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:1869, яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

5.1.Фізичній особі – підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі в частині 

витребуваної земельної ділянки відповідно до норм чинного законодавства. 

 

6. Припинити дію договору оренди землі від 26.10.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та ПСП «Червоний 

Маяк» в частині витребуваної земельної ділянки, а саме: 



2,8442 га – рілля, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:009:0002, яка знаходиться на території Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області. 

6.1.ПСП «Червоний Маяк» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі в частині витребуваної земельної ділянки відповідно до 

норм чинного законодавства. 

 

7. Припинити дію договору оренди землі від 26.10.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та ПСП «Червоний 

Маяк» в частині витребуваної земельної ділянки, а саме: 

 2,7484 га – рілля, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:007:0014, яка знаходиться на території Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області. 

7.1.ПСП «Червоний Маяк» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі в частині витребуваної земельної ділянки відповідно до 

норм чинного законодавства. 

 

8. Припинити дію договору оренди землі від 07.10.2015 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та ПСП «Червоний 

Маяк» в частині витребуваної земельної ділянки, а саме: 

 3,0570 га – рілля, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:0256, яка знаходиться на території Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області. 

8.1.ПСП «Червоний Маяк» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі в частині витребуваної земельної ділянки відповідно до 

норм чинного законодавства. 

 

9. Припинити дію договору оренди землі від 07.10.2015 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та ПСП «Червоний 

Маяк» в частині витребуваної земельної ділянки, а саме: 

 2,9637 га – рілля, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:0259; яка знаходиться на території Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області. 

9.1.ПСП «Червоний Маяк» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі в частині витребуваної земельної ділянки відповідно до 

норм чинного законодавства. 

 

10. 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                                                                          Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                       м. Корюківка                                  № 17-33/VІI 

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 Розглянувши клопотання ТОВ «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ», Галушки 

Ірини Олександрівни, ПП «Валентина» та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79-1, 93, 122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», статтею 

288 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду загальною площею 7,0000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) по                                     

вул. Гагаріна, с. Савинки, Корюківського району Чернігівської області.  

1.2. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ 

АГРО ЕКСПОРТ» в оренду земельну ділянку загальною площею 7,0000 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 49 років.  

Кадастровий номер земельної ділянки 7422488300:03:000:1129. 

1.3.Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою 

в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. Оформити договір оренди землі у встановленому законодавством 

порядку. 

 

2.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду загальною площею 1,0000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка розташована в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) по                                     

вул. Гагаріна, 16є, с. Савинки, Корюківського району Чернігівської області.  

2.2. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ 

АГРО ЕКСПОРТ» в оренду земельну ділянку загальною площею 1,0000 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 49 років.  

Кадастровий номер земельної ділянки 7422488300:03:000:1128. 

2.3.Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою 

в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. Оформити договір оренди землі у встановленому законодавством 

порядку. 

 

3.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду загальною площею 0,1332 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради по вул. Лесі Українки, 2-Б, с. Савинки, 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.2. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ 

АГРО ЕКСПОРТ» в оренду земельну ділянку загальною площею 0,1332 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 49 років.  

Кадастровий номер земельної ділянки 7422488300:01:000:0258. 

3.3.Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою 

в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. Оформити договір оренди землі у встановленому законодавством 

порядку. 

 

4. Дати дозвіл Галушці Ірині Олександрівні на зміну суборендаря на 

земельну ділянку загальною площею 3,0000 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) по вул. Мирна, 9, с. Тельне, Корюківського району Чернігівської 

області та використовується відповідно до договору оренди землі від           

27.06.2014 року із ФГ «Урожай СЛ» на ПСП «Червоний Маяк» у зв’язку 

продажем нерухомого майна. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1134. Цільове використання земельної ділянки – для 

ведення фермерського господарства. 

 

5.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2100 га, яка 

передається в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, яка розташована в адміністративних межах Корюківської 

міської ради по вул. Костюк Г., 20-Д, м. Корюківка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

5.1. Передати приватному підприємству «Валентина» в оренду земельну 

ділянку загальною площею 0,2100 га для розміщення та експлуатації основних, 



підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості терміном на 49 років.  

Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:006:0066. 

5.2.Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою 

в розмірі 6 (шість) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. Оформити договір оренди землі у встановленому законодавством 

порядку. 

 

6. 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                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                 № 18-33/VІI 

 

Про припинення права постійного 

користування земельними ділянками 

 

 Розглянувши клопотання Корюківської житлово-експлуатаційної контори 

стосовно відмови від користування земельними ділянками та прийняття їх у 

міську комунальну власність, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 92, 141, 142 Земельного кодексу 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:    

  

1.Припинити право постійного користування земельною ділянкою 

площею 0,1338 га з кадастровим номером 7422410100:01:003:0924, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, та використовується 

відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію іншого речового права № 7088565 від 22.09.2014 року 

Корюківською житлово-експлуатаційною конторою, у зв’язку з передачею 

нерухомого майна. 

1.1.Перевести земельну ділянку, зазначену у пункті 1, до земель запасу 

Корюківської міської ради.  

 

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                                                                                Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 19-33/VІI 

 

Про надання погодження на проведення 

земельних торгів за межами населених пунктів  

Корюківської міської ради 

 

 Розглянувши клопотання ДП «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою» щодо погодження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності, яку планується за результатами земельних торгів передати 

в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Олександрівської сільської ради, відповідно розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Погодити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 23,1958 га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення на території Корюківської міської 

ради (за межами населеного пункту села Верхолісся) Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

2. Погодити проведення земельних торгів з продажу права оренди для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення державної власності площею 23,1958 га 



(кадастровий номер 7422480500:04:000:0872), що розташована на території 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Верхолісся) 

Корюківського району Чернігівської області. 

 

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                                                                              Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                         м. Корюківка                                № 20-33/VІI 
 

Про прийняття земельних ділянок 

у комунальну власність 
 

 Розглянувши наказ Головного управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області від 24.01.2020 року № 25-1373/14-20-сг «Про передачу 

земельних ділянок державної власності у комунальну власність», акт прийому-

передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення із державної у 
комунальну власність, відповідно до ст.117 Земельного кодексу України, ст. 4 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 
міська рада вирішила:  

 

1. Прийняти з державної у комунальну власність земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 
7422488700:05:000:1147) площею 2,0000 га, розташовану на території 

Корюківської міської ради (за межами населених пунктів) Корюківського 

району. Цільове призначення - для ведення особистого селянського 
господарства. 

 

2. Прийняти з державної у комунальну власність земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 
7422488700:05:000:1148) площею 2,0000 га, розташовану на території 

Корюківської міської ради (за межами населених пунктів) Корюківського 

району. Цільове призначення - для ведення особистого селянського 
господарства. 

 



3. Прийняти з державної у комунальну власність земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 

7422488700:05:000:1149) площею 2,0000 га, розташовану на території 
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів) Корюківського 

району. Цільове призначення - для ведення особистого селянського 

господарства. 

 
4. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельні ділянки, зазначені в п.1, 2, 3 даного рішення 

за територіальною громадою в особі Корюківської міської ради згідно вимог 
чинного законодавства. 

 

5. 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                                                                                 Р.АХМЕДОВ 
 

 
 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                         м. Корюківка                                 № 21-33/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення  

технічної документації із  

землеустрою щодо інвентаризації земель 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

статтями 12, 79-1 Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України 

«Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площею                

7,3372 га, кадастровий номер 7422410100:04:000:1495, яка розташована за 

межами населеного пункту Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір на 

виконання даного виду робіт. 

 

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         Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                       м. Корюківка                                   № 22-33/VІI 

 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки  

земельної  ділянки  

 

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 

«Будівельник» та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, 

статтею 9 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки ТОВ «Будівельник» для подальшого придбання її у власність 

по вул. Садова, 2-а/2, м. Корюківка, площею 0,1154 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:04:000:1402, цільове призначення – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ 11.02.). 

 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з   

ТОВ «Будівельник» про сплату авансового внеску за виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 1 даного рішення.  

 

3. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 

 

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                  Р.АХМЕДОВ 

 
 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                № 23-33/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю) 

  

 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, керуючись ст.ст. 12,                        

79-1, 81 Земельного кодексу України, ст.ст. 3, 5 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила:  

    

1.Дати дозвіл Дорошенку Юрію Леонідовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству  «Нива», а 

саме:  

№ 39 рілля, № 39 сіножаті, № 39 пасовища. 

 



2.Дати дозвіл Милейку Олександру Миколайовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                         

«ім. Коцюбинського» а саме:  

№ 330 рілля, № 342 пасовища. 

 

3.Дати дозвіл Толмачовій Ганні Миколаївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«ім. Гагаріна», а саме:  

№ 339 рілля, № 5 сіножаті, № 313 пасовища. 

 

4.Дати дозвіл Скрипченку Валерію Петровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«ім. Шевченко», а саме:   

№ 218 рілля, № 6 сіножаті. 

 

5.Дати дозвіл Макаренку Олексію Івановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«ім. Леніна», а саме:  

№ 22/336 рілля, № 1336 рілля. 

 

6.Дати дозвіл  Коломієць Тетяні Олексіївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                            

«ім. Шевченко», а саме:   

№ 119 рілля, № 22 кормові угіддя. 



7.Дати дозвіл Захарченко Вікторії Микитівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                 

«ім. Шевченко», а саме: 

№ 9 рілля, № 3 сіножаті. 

 

8.Дати дозвіл Маховику Сергію Петровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«ім. Горького», а саме:   

№ 41 рілля,  № 268 сіножаті, № 277 пасовища. 

 

9.Дати дозвіл Бурому Віктору Михайловичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«Полісся», а саме:   

№ 9 рілля,  № 8 сіножаті, № 260 пасовища. 

 

10.Дати дозвіл Милейку Віктору Михайловичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«Полісся», а саме:   

№ 116 рілля,  № 25 сіножаті, № 99 пасовища. 

 

11.Дати дозвіл Михліну Олександру Анатолійовичу та Михліну Василю 

Анатолійовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками 

земельних часток (паїв) та до проекту землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському 

підприємству  «Полісся», а саме:   

№ 67 рілля,  № 9 сіножаті, № 90 пасовища. 

 



12.Дати дозвіл Приходько Ніні Миколаївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                        

«ім. Леніна», а саме:  

№ 60 рілля, № 10/60 рілля. 

 

13. Зобов’язати фізичних 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. 

 

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                                                        Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 

06 лютого 2020 року                         м. Корюківка                               № 24-33/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення  технічної  

документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) на земельні ділянки під польовими дорогами 
 

Розглянувши клопотання 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 статтями 12, 22, 

79-1, 122, 134 Земельного кодексу України, законами України «Про 

землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл СФГ «Бджола» на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельні ділянки під польовими дорогами, запроектованими для 

доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель 

сільськогосподарського призначення  для подальшої передачі в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель колишнього 

КСП «Шевченка» на території Корюківської міської ради, Корюківського 

району, Чернігівської області. 

1.1. Зобов’язати СФГ «Бджола» укласти договір на виконання робіт по 

розробці документації із землеустрою. Оформлені належним чином матеріали 

подати на затвердження сесії Корюківської міської ради. 

 

2. Надати дозвіл фермерському господарству «Чепа» на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки під польовими дорогами, 



запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві 

земель сільськогосподарського призначення  для подальшої передачі в оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

колишнього КСП ім. Гагаріна на території Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

2.1. Зобов’язати ФГ «Чепа» укласти договір на виконання робіт по 

розробці документації із землеустрою. Оформлені належним чином матеріали 

подати на затвердження сесії Корюківської міської ради. 

 

3. Надати дозвіл ВСК «імені Горького» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельні ділянки під польовими дорогами, 

запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві 

земель сільськогосподарського призначення  для подальшої передачі в оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

колишнього КСП ім. Горького на території Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

3.1. Зобов’язати ВСК «імені Горького» укласти договір на виконання 

робіт по розробці документації із землеустрою. Оформлені належним чином 

матеріали подати на затвердження сесії Корюківської міської ради. 

 

4. Надати дозвіл ТОВ «КУАК «Фанда» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельні ділянки під польовими дорогами, 

запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві 

земель сільськогосподарського призначення  для подальшої передачі в оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

колишнього КСП ім. Горького на території Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

4.1. Зобов’язати ТОВ «КУАК «Фанда» укласти договір на виконання 

робіт по розробці документації із землеустрою. Оформлені належним чином 

матеріали подати на затвердження сесії Корюківської міської ради. 

 

5. Надати дозвіл ТОВ «КУАК «Фанда» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельні ділянки під польовими дорогами, 

запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві 

земель сільськогосподарського призначення  для подальшої передачі в оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

колишнього КСП «ім. Чкалова» на території Корюківської міської ради, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

5.1. Зобов’язати ТОВ «КУАК «Фанда» укласти договір на виконання 

робіт по розробці документації із землеустрою. Оформлені належним чином 

матеріали подати на затвердження сесії Корюківської міської ради. 

 



6. Встановити термін дії цього рішення 1 (один) рік з дати прийняття. 

 

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         Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                         м. Корюківка                               № 25-33/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення  

документації із землеустрою  
 

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, керуючись статтями 12,             

79-1, 89, 116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, статтями 25, 

55 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі її в оренду або спільну сумісну оренду: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

- Кушніру Роману Павловичу, Стельмах Олесі Павлівні та Кушнір Надії 

Іванівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою:                          

пров. Садовий, І-й, 10, м. Корюківка. 

- Деньгубу Олександру Олеговичу, Деньгуб Тетяні Миколаївні та 

Деньгубу Сергію Олеговичу орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: 

пров. Суворова, 3 м. Корюківка. 

- Єрмоленку Юрію Григоровичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: пров. Корнієвського, 24, м. Корюківка. 

 

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі її у власність або спільну сумісну власність: 



- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

-Биші Андрію Сергійовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Миколи Лущика, 8, с. Тютюнниця. 

-Олексієнко Наталії Юріївні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Першотравнева, 2-а, с. Петрова Слобода. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

-Науменку Сергію Сергійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка. 

-Толкачовій Оксані Олексіївні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 14 Б, м. Корюківка. 

-Литвин Єлизаветі Федорівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована 

за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка. 

-Петренку Олександру Павловичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12 Б, м. Корюківка. 

-Ананченку Ігорю Анатолійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12 В, м. Корюківка. 

-Іваненко Олені Василівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка. 

 

- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.): 

-Радченко Світлані Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Костючки.  

-Летуті Віті Миколаївні площею орієнтовно 1,80 га, яка розташована за 

адресою: с. Верхолісся. 

-Наумчик Людмилі Михайлівні площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Тютюнниця. 

-Анопченку Валентину Петровичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Рейментарівка. 

-Кабрелю Сергію Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Тельне. 

-Биші Андрію Сергійовичу площею орієнтовно 1,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Тютюнниця. 

-Шалуну Олександру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Луковець. 

-Іваненко Раїсі Іванівні площею орієнтовно 0,18 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

-Підтеребі Василю Федосовичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

-Савицькому Андрію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 



-Андрущенку Василю Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Забаровській Оксані Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Костючок Тетяні Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Костючки. 

-Романенко Пелагеї Костянтинівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Рейментарівка. 

-Борисюк Любові Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Рейментарівка. 

-Забаровській Тетяні Степанівні площею орієнтовно 0,15 га, яка 

розташована за адресою: с. Забарівка. 

-Олексієнко Наталії Юріївні площею орієнтовно 0,60 га, яка розташована 

за адресою: вул. Першотравнева, 2-а, с. Петрова Слобода. 

 

4. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої 

передачі її безоплатно у власність: 

- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.): 

-Литвиненко Марії Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:0997. 

-Литвиненко Світлані Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:0997. 

-Рубану Віктору Валентиновичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:0997. 

-Безсонову Олегу Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1196. 

-Кабрель Ользі Василівні площею орієнтовно 0,30 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1269. 

-Бабичу Роману Івановичу площею орієнтовно 0,40 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1218. 



-Романенко Марині Володимирівні площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1232. 

-Заяць Сергію Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Кравченку Володимиру Павловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1263. 

-Пилипцю Владиславу Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3034. 

-Биші Олександру Андрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1909. 

-Летуті Людмилі Миколаївні площею орієнтовно 0,6606 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1227. 

-Скринник Любові Петрівні  площею орієнтовно 1,05 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1201. 

-Летуті Альоні Анатоліївні  площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1917. 

-Білому Віталію Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1267. 

-Привалі Анастасії Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Привалі Яні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 



-Привалі Сергію Віталійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Логвиненку Дмитру Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Логвиненко Наталії Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Алексійчику Павлу Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Алексійчик Ользі Федорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Алексійчик Оксані Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Черниш Світлані Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Бодрієнку Сергію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Тихоновській Аллі Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Земляному Богдану Олеговичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Земляному Олегу Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 



-Земляній Олені Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Алексейчику Олексію Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Пінченку Василю Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Авдієвському Володимиру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, 

яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422489200:07:000:1921. 

-Кузубу Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Лисенку Віктору Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Авраменку Олександру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Авраменко Тетяні Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Авраменку Павлу Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Одерій Олені Арсентіївні  площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Наумчику Артему Георгійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 



-Семиліту Віталію Леонідовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Капитану Юрію Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Осипенку Дмитру Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Матюсі Руслану Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1921. 

-Харченку Олександру Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Шаламаю Віталію Леонідовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Біліну Олексію Валерійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Шевчук  Ліані Хаганіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Шалдирван Анні Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Біліній Ірині Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Колесніку Дмитру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 



-Конюшенко Інні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Качановій Аллі Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Гуль Віті Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Зубу Костянтину Андрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Серебрянському Дмитру Олеговичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Серебрянській Тетяні Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Серебрянському Олександру Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, 

яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422481500:07:000:1022. 

-Прокопенко Тетяні Григорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Слободянюк Ванді Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Рєвтову Веніаміну Андрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Шаламай Наталії Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 



-Грищенку Павлу Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1022. 

-Сіренку Володимиру Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1019. 

-Мажурі Оксані Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1019. 

-Козачук Інні Євгеніївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1019. 

-Кузьменку Сергію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1029. 

-Бондаш Олені Григорівні  площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1029. 

-Бондашу Олександру Васильовичу  площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1029. 

-Чертковій Наталії Олегівні  площею орієнтовно 0,73 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту). 

-Ротову Олександру Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1904. 

-Ротовій Галині Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1904. 

-Ротову Олександру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1904. 

-Матюсі Юрію Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1904. 

-Прачику Руслану Георгійовичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту). 

-Вежис Олегу Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1520. 

-Ульяніцькій Тетяні Костянтинівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1520. 

-Лиман Миколі Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1520. 

-Бережок Ганні Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1520. 

-Прокопенку Дмитру Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1520. 

-Козачуку Артему Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1520. 

-Неспановій Валентині Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1520. 

-Козачук Дарині Любомирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1520. 

-Слободянюку Ростиславу Ігоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1520. 

-Яблонському В’ячеславу Романовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1520. 



-Вежис Оксані Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1520. 

-Мунтіян Наталії Віталіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1520. 

-Старостіну Сергію Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1504. 

 

5. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право комунальної власності на земельну ділянку: 

- для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(КВЦПЗ 03.15.): 

- Корюківській міській раді (юридична адреса: вул. Бульварна, 6,                    

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Бульварна, 13Б, м. Корюківка. 

- Корюківській міській раді (юридична адреса: вул. Бульварна, 6,                    

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Костюк Г., 22-а, м. Корюківка. 

- Корюківській міській раді (юридична адреса: вул. Бульварна, 6,                    

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,90 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч. 

 

6. 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. 

7. 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. 

8. Встановити термін дії цього рішення 1 (один) рік з дати прийняття. 

9. 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         Р.АХМЕДОВ 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу земельних ресурсів  

та комунального майна міської ради     Т.СКИБА  

 

Начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор міської ради     І.ВАЩЕНКО 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                         м. Корюківка                                 № 26-33/VІI 

 

Про надання земельної ділянки  

у постійне користування 

  

 Розглянувши клопотання районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс», релігійної громади помісної 

церкви християн віри євангельської України Чернігівської області 

Корюківського району с. Сядрине та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79, 79-1, 92, 

123 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування РКСЛП «Корюківкаліс» загальною площею 0,0490 га, 

для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової 

та громадської забудови (КВЦПЗ 02.09.), яка розташована за адресою:                    

вул. Шевченка, 241, м. Корюківка.   

1.1.Передати РКСЛП «Корюківкаліс» у постійне користування земельну 

ділянку площею 0,0490 га для будівництва і обслуговування паркінгів та 

автостоянок на землях житлової та громадської забудови, яка розташована за 

адресою: вул. Шевченка, 241, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:1521. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

постійне користування релігійній громаді помісної церкви християн віри 

євангельської України Чернігівської області Корюківського району с. Сядрине 

загальною площею 0,1650 га, для будівництва та обслуговування громадських 



та релігійних організацій (КВЦПЗ 03.04.), яка розташована за адресою:                    

вул. Шевченка, 20-А, с. Сядрине.   

2.1.Передати релігійній громаді помісної церкви християн віри 

євангельської України Чернігівської області Корюківського району с. Сядрине 

у постійне користування земельну ділянку площею 0,1650 га для будівництва та 

обслуговування громадських та релігійних організацій (КВЦПЗ 03.04.), яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 20-А, с. Сядрине, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422488700:01:002:0086. 

  

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                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 27-33/VІI 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

зі зміною цільового призначення  

 

 Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 

«Корфад» та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення, враховуючи наявність погоджень, рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 17, 20, 22, 33, 35, 184 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та 

зміни їх цільового призначення», статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель «для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.)» в землі «для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)» в межах 

м. Корюківка, провулок Вокзальний, 6-А, площею 0,7438 га, розроблений              

фізичною особою – підприємцем Корнем Олексієм Васильовичем. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у 

користуванні товариства з обмеженою відповідальністю «Корфад», відповідно 

до договору оренди землі від 18.10.2019 р., площею 0,7438 га, кадастровий 

номер 7422410100:01:001:1491 із земель «для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі» в землі «для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості». 



1.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 18.10.2019 р. 

на земельну ділянку, зазначену у пунктах 1 та 1.1. 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                                                                                 Р.АХМЕДОВ 

 

 

 
 

 



   
  У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                               № 28-33/VІI 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю) 

  

 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 Земельним кодексом 

України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 

Державний земельний кадастр», Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бублик Олені  

Миколаївні та Підтеребі Тамарі Іванівні за межами села Наумівка 

Корюківського району Чернігівської області. 

1.1. Передати Бублик Олені  Миколаївні та Підтеребі Тамарі Іванівні у 

спільну часткову власність земельні ділянки, а саме: 

1,6597 га – рілля (пай 14/340), кадастровий номер 7422485500:06:002:0073 

0,5707 га – сіножаті (пай 30/340), кадастровий номер 7422485500:06:001:1213 

0,4896 га – пасовище (пай 35/340), кадастровий номер 7422485500:06:001:1665 



для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка  Корюківського району Чернігівської області. 

1.2. Зобов’язати Бублик Олену Миколаївну та Підтеребу Тамару Іванівну  

використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням 

вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після здійснення державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Савенко Галині 

Миколаївні та Рубану Миколі Миколайовичу за межами села Домашлин 

Корюківського району Чернігівської області. 

2.1. Передати Савенко Галині Миколаївні та Рубану Миколі 

Миколайовичу у спільну часткову власність земельні ділянки, а саме: 

1,3517 га – рілля (пай 23/84), кадастровий номер 7422482500:04:000:0889 

1,3297 га – рілля (пай 5/1084), кадастровий номер 7422482500:04:000:0271 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Домашлин Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Савенко Галину Миколаївну та Рубана Миколу 

Миколайовича використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з 

дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після 

здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно.    

 

3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Хобел Владиславі 

Вікторівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської 

області. 

3.1.Передати Хобел Владиславі Вікторівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,2487 га – рілля (пай 1/13), кадастровий номер 7422488300:03:000:0037 

0,7000 га – пасовища (пай 23), кадастровий номер 7422488300:03:000:0293 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

 3.2. Зобов’язати Хобел Владиславу Вікторівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Тунік Ганні 

Петрівні за межами села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

4.1.Передати Тунік Ганні Петрівні у власність земельні ділянки, а саме: 

2,1348 га – рілля (пай 1/33), кадастровий номер 7422488300:03:000:0057 



2,0448 га – рілля (пай 1/34), кадастровий номер 7422488300:03:000:0058 

0,7000 га – пасовища (пай 24), кадастровий номер 7422488300:03:000:0294 

0,6998 га – пасовища (пай 25), кадастровий номер 7422488300:03:000:0295 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Тунік Ганну Петрівну використовувати земельні ділянки 

за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного 

кодексу України після здійснення державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Фарапону 

Анатолію Петровичу за межами села Бреч Корюківського району Чернігівської 

області. 

5.1. Передати Фарапону Анатолію Петровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,6021 га – рілля (пай 35), кадастровий номер 7422481500:07:008:0005 

2,5085 га – рілля (пай 36), кадастровий номер 7422481500:07:008:0004 

0,3702 га – сіножаті (пай 203), кадастровий номер 7422481500:07:022:0002 

0,3713 га – сіножаті (пай 171), кадастровий номер 7422481500:07:000:0351 

0,7369 га – пасовище (пай 119), кадастровий номер 7422481500:07:054:0001 

0,7148 га – пасовище (пай 98), кадастровий номер 7422481500:07:000:0712 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч  Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Фарапона Анатолія Петровича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Метлі Віктору 

Михайловичу за межами села Наумівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

6.1. Передати Метлі Віктору Михайловичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,7133 га – рілля (пай 23/834), кадастровий номер 7422485500:06:001:3068 

0,2094 га – сіножаті (пай 42/834), кадастровий номер 7422485500:06:002:3104 

0,2397 га – пасовище (пай 39/834), кадастровий номер 7422485500:06:002:3105 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка  Корюківського району Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Метлу Віктора Михайловича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 



Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Надточію 

Володимиру Тимофійовичу за межами села Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

7.1. Передати Надточію Володимиру Тимофійовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,6599 га – рілля (пай 24/828), кадастровий номер 7422485500:06:001:3111 

0,2092 га – сіножаті (пай 42/828), кадастровий номер 7422485500:06:002:3110 

0,5497 га – пасовище (пай 39/828), кадастровий номер 7422485500:06:002:3109 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка  Корюківського району Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Надточія Володимира Тимофійовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Надточію 

Володимиру Тимофійовичу за межами села Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

8.1. Передати Надточію Володимиру Тимофійовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,5161 га – рілля (пай 24/829), кадастровий номер 7422485500:06:001:3108 

0,2094 га – сіножаті (пай 42/829), кадастровий номер 7422485500:06:002:3107 

0,2397 га – пасовище (пай 39/829), кадастровий номер 7422485500:06:002:3106 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка  Корюківського району Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Надточія Володимира Тимофійовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

9. 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                                                                          Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого 2020 року                          м. Корюківка                                № 29-33/VІI 

 

Про проведення земельних 

торгів у формі аукціону 

 

 З метою наповнення місцевого бюджету, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 134-139 Земельного кодексу 

України, статтями 6, 19 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:     

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, які планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Корюківської міської ради (за 

межами населених пунктів) Корюківського району Чернігівської області згідно 

Додатку 1. 

1.2. Виставити земельні ділянки згідно Додатку 1 на земельні торги для 

передачі їх в користування на умовах оренди.  

1.3. Встановити строк оренди земельних ділянок – 7 років. 

1.4.Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для розрахунку 

стартового розміру річної орендної плати за користування земельними 

ділянками, які виставляються на земельні торги, на рівні 10 (десяти) % 

відсотків. 

1.5.Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельними ділянками, які виставляються на земельні торги та значення кроку 

торгів у розмірі 0,5 % від стартового розміру річної орендної плати згідно 

Додатку 2. 

1.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) на 



підписання протоколів земельних торгів та договорів оренди земельних 

ділянок.  

1.7. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

передачу виконавцю торгів матеріалів по земельних ділянках, які 

виставляються для продажу права оренди на земельних торгах. 

 

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                            Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення тридцять третьої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 06.02.2020 № 29-33/VII 

 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 
№з/п Місце розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання) 

земельної ділянки 

Площа, га Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Умови 

продажу 

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

20,9899 7422485500:06:001:3040 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 
Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

9,1846 7422482000:06:001:0131 оренда 

3. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

43,3284 7422485500:06:001:3074 оренда 

4. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12,7276 7422485500:06:001:3073 оренда 

5. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

27,4955 7422485500:06:001:3070 оренда 

6. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 
Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

25,0066 7422482000:06:001:0072 оренда 

7. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18,5204 7422482000:06:002:0106 оренда 

 

 

Секретар міської ради                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення тридцять третьої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 06.02.2020 № 29-33/VII 

 

 

Стартовий розмір річної орендної плати за користування земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, які виставляються на 

земельні торги окремими лотами та значення кроку аукціону 

 
№з/

п 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Норматив

на 

грошова 

оцінка 

земельної 

ділянки, 

грн. 

Відсоток 

від 

нормати

вної 

грошової  

оцінки 

Стартовий 

розмір 

річної 

орендної 

плати, грн. 

Значення 

кроку 

аукціону, 

грн.  

1. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422485500:06:001:3040 20,9899 304067,80 10 30406,78 152,03 

2. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0131 9,1846 160156,18 10 16015,62 80,08 

3. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422485500:06:001:3074 43,3284 732719,98 10 73272,00 366,36 

4. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 
Корюківська 
міська рада 

7422485500:06:001:3073 12,7276 236910,02 10 23691,00 118,46 

5. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422485500:06:001:3070 27,4955 365680,74 10 36568,07 182,84 

6. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0072 25,006 334364,38 10 33436,44 167,18 

7. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:002:0106 18,5204 67179,19 10 6717,92 33,59 

 

 

Секретар міської ради                             С.ОЛІЙНИК 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять третя сесія сьомого скликання)  

 

 

06 лютого 2020 року                    м. Корюківка                                     № 30-33/VIІ 
 

Про надання дозволу на розроблення  

детального  плану територї земельної 

ділянки, розташованої в м. Корюківка 

 

З метою визначення планувальної організації, функціонального 

призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок 

та врахування інтересів територіальної громади м. Корюківка, відповідно до 

статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року № 

555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації на місцевому рівні», Порядку розроблення містобудівної 

документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 

2011 року № 290, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань  житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території на розі 

вул. Шевченка та вул. Бульварної м. Корюківка Чернігівської обл. 

 

2. Визначити розробника детального плану території у вказаних 

межах та укласти договір на розробку містобудівної документації в якому 

Корюківська міська рада – «Замовник», підрядна організація – «Розробник». 

 

3.  Розробнику, після громадського обговорення розробленого 

детального плану території та розгляду на архітектурно-містобудівній раді, 

передати проект детального плану території Замовнику на затвердження. 



 

4. Начальнику Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головному архітектору 

(Єрмоленко Я.С.) забезпечити оприлюднення затвердженого детального плану 

протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 

5. Секретарю міської ради (Олійник С.О.) забезпечити оприлюднення 

даного рішення  в порядку визначному чинним законодавством України. 

 

6. 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                                                                        Р. АХМЕДОВ 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                № 31-33/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Брецького  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Дудченко Марині Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Петра 

Лісового, 17 А, с. Бреч. 

1.1. Передати Дудченко Марині Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Петра Лісового, 17 А, с. Бреч, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:01:000:0198, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

2. Затвердити Кир’ян Валерії Олексіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

2.1. Передати Кир’ян Валерії Олексіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1054) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Кир’ян Тамарі Віталіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Кир’ян Тамарі Віталіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1055) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Кир’яну Олексію Борисовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Кир’яну Олексію Борисовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:1053) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Салівон Людмилі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Слобідська, 50, с. Ховдіївка. 

5.1. Передати Салівон Людмилі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                              

вул. Слобідська, 50, с. Ховдіївка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:03:000:0010, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

6. Затвердити Смаглюк Галині Дмитрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Лісового П., 20, с. Бреч. 

6.1. Передати Смаглюк Галині Дмитрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                              

вул. Лісового П., 20, с. Бреч, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:01:000:0199, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

7. Затвердити Стукало Ірині Олександрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по                                     

вул. Лісового П., 19 А, с. Бреч. 

7.1. Передати Стукало Ірині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Лісового П., 19 А, с. Бреч, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:01:000:0197, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8.Затвердити Стукало Юлії Олександрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по                               

вул. Лісового П., 50 А, с. Бреч. 

8.1. Передати Стукало Юлії Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Лісового П., 50 А, с. Бреч, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:01:000:0196, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 



9. Затвердити Іллюченку Олексію Олексійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею  1,9178 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Озереди, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Іллюченку Олексію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9178 га, для ведення особистого селянського 

господарства в с. Озереди, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:04:000:0006, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

10. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

11. 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                 Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 32-33/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території села Домашлин 

Корюківської міської ради 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Петрикею Сергію Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту с. Домашлин, 

вул. Центральна, 33), Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Петрикею Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:04:000:1091) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

с. Домашлин, вул. Центральна, 33), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

2. Затвердити Пуховому Дмитру Юрійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту с. Домашлин, 

вул. Першотравнева, 35), Корюківського району Чернігівської області.  

2.1. Передати Пуховому Дмитру Юрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0165) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

с. Домашлин, вул. Першотравнева, 35), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

3. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 33-33/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Забарівського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Аніщенко Олені Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9146 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Аніщенко Олені Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,9146 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1222) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Аніщенку Миколі Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9146 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Аніщенку Миколі Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9146 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1221) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Бондаренко Вікторії Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9145 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Бондаренко Вікторії Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9145 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1225) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Бондаренко Анні Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9145 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Бондаренко Анні Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9145 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1220) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Жох Людмилі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 92, с. Забарівка. 

5.1. Передати Жох Людмилі Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 92, 

с. Забарівка, кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:01:000:0059, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 



6. Затвердити Пономаренко Анастасії Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Пономаренко Анастасії Сергіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1228) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Пономаренко Світлані Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

7.1. Передати Пономаренко Світлані Олександрівні безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:1226) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Сотнику Анатолію Яковлевичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9146 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

8.1. Передати Сотнику Анатолію Яковлевичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9146 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1223) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

9. Затвердити Споднікайло Ганні Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9145 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

9.1. Передати Споднікайло Ганні Іванівні у безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9145 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1218) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

10. Затвердити Чепі Світлані Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9145 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

10.1. Передати Чепі Світлані Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,9145 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1219) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

11. Затвердити Янюшкіну Павлу Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9146 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Янюшкіну Павлу Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9146 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1224) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Доропій Анжеліці Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

12.1. Передати Доропій Анжеліці Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1272) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Скибі Віктору Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



13.1. Передати Скибі Віктору Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1263) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Скибі Тетяні Віталіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

14.1. Передати Скибі Тетяні Віталіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1267) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

15. Затвердити Летуті Олександру Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

15.1. Передати Летуті Олександру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:1269) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

16. Затвердити Бабенко Марині Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

16.1. Передати Бабенко Марині Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1271) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

17. Затвердити Бабенку Антону Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

17.1. Передати Бабенку Антону Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1265) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

18. Затвердити Бабенку Даміру Антоновичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

18.1. Передати Бабенку Даміру Антоновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1273) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

19. Затвердити Кугуку Сергію Анатолійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

19.1. Передати Кугуку Сергію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1262) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

20. Затвердити Бабенко Дані Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

20.1. Передати Бабенко Дані Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1274) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 



21. Затвердити Бабенко Ірині Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

21.1. Передати Бабенко Ірині Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1268) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

22. Затвердити Бабенку Миколі Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

22.1. Передати Бабенку Миколі Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1264) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

23. Затвердити Онищенко Тамарі Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

23.1. Передати Онищенко Тамарі Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1270) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

24. Затвердити Карпинській Оксані Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

24.1. Передати Карпинській Оксані Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:0033) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

25. Затвердити Карпинському Святославу Володимировичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

25.1. Передати Карпинському Святославу Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:001:0030) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

26. Затвердити Ансімову Олексію Вікторовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4980 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

26.1. Передати Ансімову Олексію Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4980 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1254) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

27. Затвердити Нестеренко Олені Андріївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4977 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

27.1. Передати Нестеренко Олені Андріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4977 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1252) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

28. Затвердити Дерев’янко Раїсі Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4977 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



28.1. Передати Дерев’янко Раїсі Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4977 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1253) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

29. Затвердити Терещенку Миколі Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4977 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

29.1. Передати Терещенку Миколі Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4977 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1251) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

30. Затвердити Заріцькому Юрію Федоровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4964 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

30.1. Передати Заріцькому Юрію Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4964 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1255) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

 

31. Затвердити Заріцькому Олександру Володимировичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  1,4964 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

31.1. Передати Заріцькому Олександру Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,4964 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:1259) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

32. Затвердити Зарецькій Ользі Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



1,4963 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

32.1. Передати Зарецькій Ользі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,4963 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1256) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

33. Затвердити Псьосі Олександру Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4964 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

33.1. Передати Псьосі Олександру Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку площею 1,4964 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1258) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

34. Затвердити Абакумцю Станіславу Федоровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4964 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

34.1. Передати Абакумцю Станіславу Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4964 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1250) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

35. Затвердити Абакумець Наталії Володимирівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4964 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

35.1. Передати Абакумець Наталії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4964 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1249) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 



36. Затвердити Тищенко Ірині Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4964 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

36.1. Передати Тищенко Ірині Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,4964 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1248) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

37. Затвердити Губенко Тетяні Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4964 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

37.1. Передати Губенко Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,4964 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1247) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

38. Затвердити Завтрик Петру Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4964 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

38.1. Передати Завтрик Петру Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4964 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1245) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

39. Затвердити Басенко Наталії Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4948 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

39.1. Передати Басенко Наталії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4948 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1244) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

40. Затвердити Куценко Марині Борисівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4964 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

40.1. Передати Куценко Марині Борисівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4964 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1246) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

41. Затвердити Микулі Михайлу Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4964 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

41.1. Передати Микулі Михайлу Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4964 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1240) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

42. Затвердити Микулі Катерині Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4964 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

42.1. Передати Микулі Катерині Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,4964 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1243) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

43. Затвердити Каух Любові Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



43.1. Передати Каух Любові Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1242) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

44. Затвердити Арковському Сергію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4963 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

44.1. Передати Арковському Сергію Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,4963 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:1260) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

45. Затвердити Жох Людмилі Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4974 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

45.1. Передати Жох Людмилі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4974 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1257) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

46. Затвердити Жоху Артему Григоровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4964 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

46.1. Передати Жоху Артему Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4964 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1261) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

47. Затвердити Сакк Йосипу Костянтиновичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

47.1. Передати Сакк Йосипу Костянтиновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1291) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

48. Затвердити Сакк Галині Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

48.1. Передати Сакк Галині Анатоліївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1281) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

49. Затвердити Сотнику Андрію Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

49.1. Передати Сотнику Андрію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1278) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

50. Затвердити Сотнику Олександру Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

50.1. Передати Сотнику Олександру Анатолійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:1286) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 



51. Затвердити Сотник Вірі Мойсіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

51.1. Передати Сотник Вірі Мойсіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1289) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

52. Затвердити Заріцькому Олександру Олександровичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

52.1. Передати Заріцькому Олександру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:1280) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

53. Затвердити Заріцькій Тамарі Олексіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

53.1. Передати Заріцькій Тамарі Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1296) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

54. Затвердити Толмачовій Олександрі Василівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

54.1. Передати Толмачовій Олександрі Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1277) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

55. Затвердити Толмачову Максиму Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

55.1. Передати Толмачову Максиму Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1292) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

56. Затвердити Лашко Ірині Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

56.1. Передати Лашко Ірині Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1284) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

57. Затвердити Терещенку Віктору Петровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

57.1. Передати Терещенку Віктору Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1279) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

58. Затвердити Цибулько Ірині Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



58.1. Передати Цибулько Ірині Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1288) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

59. Затвердити Селюку Анатолію Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

59.1. Передати Селюку Анатолію Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1300) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

60. Затвердити Селюк Любові Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

60.1. Передати Селюк Любові Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1287) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

61. Затвердити Дерев’янко Любові Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

61.1. Передати Дерев’янко Любові Григорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1295) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

62. Затвердити Зборщику Сергію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

62.1. Передати Зборщику Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1298) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

63. Затвердити Куценку Артуру Юрійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

63.1. Передати Куценку Артуру Юрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1299) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

64. Затвердити Куценко Євгенії Юріївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

64.1. Передати Куценко Євгенії Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1276) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

65. Затвердити Кукуюку Андрію Петровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

65.1. Передати Кукуюку Андрію Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1283) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 



66. Затвердити Кукуюку Петру Федоровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

66.1. Передати Кукуюку Петру Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1285) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

67. Затвердити Кукуюк Оксані Леонідівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

67.1. Передати Кукуюк Оксані Леонідівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1282) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

68. Затвердити Горло Надії Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

68.1. Передати Горло Надії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1297) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

69. Затвердити Горлу Леоніду Олександровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

69.1. Передати Горлу Леоніду Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1293) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

70. Затвердити Баглай Світлані Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

70.1. Передати Баглай Світлані Григорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1294) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

71. Затвердити Ковшар Олені Єгорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

71.1. Передати Ковшар Олені Єгорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1290) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

72. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

73. 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                 Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                 № 34-33/VІI 

 

Про приватизацію 

земельних ділянок 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Бардаковій Анастасії Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,0645 га, по вул. Братчикова, 66, м. Корюківка. 

1.1. Передати Бардаковій Анастасії Петрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0645 га, по 

вул. Братчикова, 66, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1515, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

2. Затвердити Вдовиченку Олександру Миколайовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною 

площею  0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                                         



пров. Бібліотечний, 32, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області.  

2.1. Передати Вдовиченку Олександру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по пров. Бібліотечний, 32, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1359, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Затвердити Воскобойнику Анатолію Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею  0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 10 А,                             

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Воскобойнику Анатолію Васильовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 10 А, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1810, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

4. Затвердити Головачовій Світлані Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8823 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Головачовій Світлані Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8823 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0063) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Головачову Володимиру Івановичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8823 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Головачову Володимиру Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8823 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0065) із земель сільськогосподарського призначення 



комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Гіль Наталії Петрівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  1,8823 га для 

ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського 

району Чернігівської області.  

6.1. Передати Гіль Наталії Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,8823 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0057) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Дворецькому Максиму Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Дудка, 54,                

м. Корюківка. 

7.1. Передати Дворецькому Максиму Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею             

0,1000 га, по вул. Дудка, 54, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:003:1356, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8. Затвердити Єрмоленку Ярославу Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею  0,1000 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2 Б,                       

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Єрмоленку Ярославу Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2 Б, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1806, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 



9. Затвердити Жудік Вірі Іванівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, загальною площею  0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 8 А, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Жудік Вірі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів 

Інтернаціоналістів, 8 А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1802, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

10. Затвердити Комелю Миколі Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Костюк Г., 25, м. Корюківка. 

10.1. Передати Комелю Миколі Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Костюк Г., 25, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1514, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

11. Затвердити Лашку Олександру Петровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Лашку Олександру Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1667) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Лимаренко Ніні Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8174 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



12.1. Передати Лимаренко Ніні Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,8174 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0056) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Лимаренку Костянтину Миколайовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  1,8174 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

13.1. Передати Лимаренку Костянтину Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,8174 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:04:006:0054) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Мелащенко Тетяні Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Спортивна, 22, м. Корюківка. 

14.1. Передати Мелащенко Тетяні Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Спортивна, 22, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1355, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

15. Затвердити Мергель Тамарі Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею  0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 4 Б,                       

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

15.1. Передати Мергель Тамарі Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 4 Б, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1804, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

16. Затвердити Милейку Сергію Леонідовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

16.1. Передати Милейку Сергію Леонідовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0037) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

17. Затвердити Олійник Тетяні Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8823 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

17.1. Передати Олійник Тетяні Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8823 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0060) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

18. Затвердити Пружині Тетяні Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею  0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2 А,                             

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

18.1. Передати Пружині Тетяні Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2 А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1805, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

19. Затвердити Резніченко Тамарі Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8823 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

19.1. Передати Резніченко Тамарі Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8823 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0059) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

20. Затвердити Резніченко Світлані Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8174 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

20.1. Передати Резніченко Світлані Петрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8174 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0055) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

21. Затвердити Резніченко Юлії Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8174 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

21.1. Передати Резніченко Юлії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8174 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0050) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

22. Затвердити Резніченку Олександру Володимировичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  1,8174 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

22.1. Передати Резніченку Олександру Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,8174 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:04:006:0052) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 



23. Затвердити Резніченку Володимиру Михайловичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  1,8174 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

23.1. Передати Резніченку Володимиру Михайловичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,8174 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:04:006:0053) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

24. Затвердити Руденко Ірині Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2 В,                       

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

24.1. Передати Руденко Ірині Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів 

Інтернаціоналістів, 2 В, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1807, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

25. Затвердити Сивченко Ганні Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8175 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

25.1. Передати Сивченко Ганні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,8175 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0051) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

26. Затвердити Сивченко Тетяні Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8828 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

26.1. Передати Сивченко Тетяні Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8828 га, (кадастровий номер земельної ділянки 



7422410100:04:006:0058) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

27. Затвердити Сивченку Олександру Петровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8823 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

27.1. Передати Сивченку Олександру Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8823 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0062) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

28. Затвердити Скоробогатій Галині Михайлівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8823 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

28.1. Передати Скоробогатій Галині Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8823 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0064) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

29. Затвердити Скоробогатому Віталію Анатолійовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  1,8823 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

29.1. Передати Скоробогатому Віталію Анатолійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,8823 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:04:006:0061) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

30. Затвердити Скороход Тетяні Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Спортивна, 20, м. Корюківка. 

30.1. Передати Скороход Тетяні Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Спортивна, 20, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1344, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

31. Затвердити Стукало Наталії Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Шкільна, 2, м. Корюківка. 

31.1. Передати Стукало Наталії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Шкільна, 2, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1631, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

32. Затвердити Івасенко Наталії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Зарічна, 44, м. Корюківка. 

32.1. Передати Івасенко Наталії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Зарічна, 44, 

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1812, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

33. Затвердити Павленку Юрію Павловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,0888 га, по вул. Ткаченко В., 33, м. Корюківка. 

33.1. Передати Павленку Юрію Павловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0888 га, по 

вул. Ткаченко В., 33, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1820, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

34. Затвердити Бабку Сергію Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Набережна, 9а, м. Корюківка. 

34.1. Передати Бабку Сергію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Набережна, 9а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1361, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

35. Затвердити Клюй Марії Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по пров. Франка, 5А, м. Корюківка. 

35.1. Передати Клюй Марії Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

пров. Франка, 5А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1814, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

36. Затвердити Милейку Владиславу Олеговичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Франка, 25, м. Корюківка. 

36.1. Передати Милейку Владиславу Олеговичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Франка, 25, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1797, цільове призначення - для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

37. Затвердити Милейку Віктору Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Шевченка, 161, м. Корюківка. 

37.1. Передати Милейку Віктору Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Шевченка, 161, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1519, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

38. Затвердити Миснику Олександру Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,0833 га, по вул. Кошового, 39б, м. Корюківка. 

38.1. Передати Миснику Олександру Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0833 га, по 

вул. Кошового, 39б, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1823, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

39. Затвердити Горілику Дмитру Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 

02.05.), площею 0,0031 га, по вул. Франка, гараж № 172, м. Корюківка. 

39.1. Передати Горілику Дмитру Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0031 га, по 

вул. Франка, гараж № 172, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1815, цільове призначення - для будівництва індивідуальних 

гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 

 

40. Затвердити Тихоновській Валентині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 



для передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 

02.05.), площею 0,0029 га, по вул. Кошового, гараж № 95, м. Корюківка. 

40.1. Передати Тихоновській Валентині Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0029 га, по 

вул. Кошового, гараж № 95, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1813, цільове призначення - для будівництва 

індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

41. Затвердити Жилі Тамарі Тимофіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Єсеніна,                 

м. Корюківка. 

41.1. Передати Жилі Тамарі Тимофіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Єсеніна,               

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1819, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

42. Затвердити Зубенку Павлу Олексійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Єсеніна, 45-А                 

м. Корюківка. 

42.1. Передати Зубенку Павлу Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Єсеніна, 45-А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1818, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

43. Затвердити Кравченку Анатолію Тарасовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0783 га, по вул. Братчикова, 53, м. Корюківка. 

43.1. Передати Кравченку Анатолію Тарасовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0783 га, по 

вул. Братчикова, 53, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 



7422410100:01:001:1522, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

44. Затвердити М’ягкому Сергію Анатолійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Перемоги, 55, м. Корюківка. 

44.1. Передати М’ягкому Сергію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Перемоги, 55, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1512, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

45. Затвердити Лящук Світлані Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,0963 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 14 В,                          

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

45.1. Передати Лящук Світлані Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0963 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів 

Інтернаціоналістів, 14 В, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1831, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

46. Затвердити Клименку Олександру Віталійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0808 га, по                                    

вул. Першотравнева, 37, м. Корюківка. 

46.1. Передати Клименку Олександру Віталійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею                 

0,0808 га, по вул. Першотравнева, 37, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:001:1526, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

47. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

48. 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               Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 35-33/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території села Олександрівка 

Корюківської міської ради 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Паніматченко Вікторії Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4280 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, що розташована за адресою: с. Верхолісся, 

вул. Центральна, Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Паніматченко Вікторії Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4280 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:0079) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Верхолісся,                 

вул. Центральна, Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Глінко Світлані Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Перемоги, 42, с. Олександрівка. 



2.1. Передати Глінко Світлані Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Перемоги, 42, 

с. Олександрівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0137, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 36-33/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території села Савинки 

Корюківської міської ради 

 

 Розглянувши заяву громадянина про передачу безоплатно у власність 

земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Балуті Руслану Вікторовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, що розташована за адресою: с. Савинки,                       

вул. Лесі Українки, 85, Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Балуті Руслану Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488300:01:000:0259) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Савинки,                 

вул. Лесі Українки, 85, Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 



вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

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                                  Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 37-33/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Сядринського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Бушай Ігору Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Бушай Ігору Михайловичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1306) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Войтешик Наталії Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Білого генерала, 11, с. Сядрине. 



2.1. Передати Войтешик Наталії Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Білого генерала, 11, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0146, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Затвердити Поді Олександру Анатолійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Поді Олександру Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1307) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Федоренко Людмилі Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Федоренко Людмилі Петрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1305) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Федоренку Костянтину Володимировичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Федоренку Костянтину Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488700:05:000:1309) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 



6. Затвердити Білому Сергію Олександровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2331 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, що розташована за адресою: с. Сядрине, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Білому Сергію Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2331 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0151) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Сядрине, 

Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Білому Сергію Олександровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2373 га, по вул. Білого генерала, 73, с. Сядрине. 

7.1. Передати Білому Сергію Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2373 га, по 

вул. Білого генерала, 73, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0150, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8. Затвердити Єрмоленко Інні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2285 га, по вул. Шевченка, 61, с. Сядрине. 

8.1. Передати Єрмоленко Інні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2285 га, по                                     

вул. Шевченка, 61, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0153, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

9. Затвердити Кир’ян Марині Валентинівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9009 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



9.1. Передати Кир’ян Марині Валентинівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9009 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1317) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

10. Затвердити Кир’яну Павлу Сергійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9009 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

10.1. Передати Кир’яну Павлу Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9009 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1316) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

11. Затвердити Кир’яну Віталію Сергійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Кир’яну Віталію Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1314) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

13. 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               Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 38-33/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Тютюнницького  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Василець Ганні Олексіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Василець Ганні Олексіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2071) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Верещаці Михайлу Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Верещаці Михайлу Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2076) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Герасименко Ользі Леонідівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Герасименко Ользі Леонідівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2072) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Горбій Катерині Олександрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Горбій Катерині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2066) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Горбію Олександру Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Горбію Олександру Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2080) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Горбу Олександру Степановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Горбу Олександру Степановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2057) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Григор Наталії Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

7.1. Передати Григор Наталії Анатоліївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:06:000:0118) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Єрмоленко Оксані Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

8.1. Передати Єрмоленко Оксані Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2067) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

9. Затвердити Єрмоленку Сергію Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

9.1. Передати Єрмоленку Сергію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2074) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 



10. Затвердити Єрмоленку Віктору Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

10.1. Передати Єрмоленку Віктору Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2073) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

11. Затвердити Левченко Світлані Леонідівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Левченко Світлані Леонідівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2069) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Левченко Євгенії Ігорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

12.1. Передати Левченко Євгенії Ігорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2070) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Левченко Анні Віталіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

13.1. Передати Левченко Анні Віталіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2079) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Левченку Олександру Григоровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

14.1. Передати Левченку Олександру Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2065) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

15. Затвердити Левченку Максиму Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

15.1. Передати Левченку Максиму Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2075) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

16. Затвердити Лущик Людмилі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Хмельницького Б., 2, с. Тютюнниця. 

16.1. Передати Лущик Людмилі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Хмельницького Б., 2, с. Тютюнниця, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:01:000:0125, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

17. Затвердити Мурай Аллі Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

17.1. Передати Мурай Аллі Вікторівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2056) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

18. Затвердити Мурай Анні Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

18.1. Передати Мурай Анні Вікторівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2049) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

19. Затвердити Мураю Петру Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

19.1. Передати Мураю Петру Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2060) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

20. Затвердити Мураю Віктору Петровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

20.1. Передати Мураю Віктору Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2053) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 



21. Затвердити Мураю Сергію Петровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

21.1. Передати Мураю Сергію Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2054) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

22. Затвердити Радченку Леоніду Сергійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Лісова, 30, с. Костючки. 

22.1. Передати Радченку Леоніду Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Лісова, 30, с. Костючки, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:02:000:0031, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

23. Затвердити Смецькій Любові Луківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Хмельницького Б., 1, с. Тютюнниця. 

23.1. Передати Смецькій Любові Луківні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                              

вул. Хмельницького Б., 1, с. Тютюнниця, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:01:000:0123, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

24. Затвердити Смецькій Наталії Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



24.1. Передати Смецькій Наталії Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2051) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

25. Затвердити Смецькому Андрію Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

25.1. Передати Смецькому Андрію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2050) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

26. Затвердити Хачатуровій Світлані Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

26.1. Передати Хачатуровій Світлані Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2068) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

27. Затвердити Хачатурову Ігору Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

27.1. Передати Хачатурову Ігору Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2077) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

28. Затвердити Черниш Ользі Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

28.1. Передати Черниш Ользі Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2059) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

29. Затвердити Черниш Тетяні Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

29.1. Передати Черниш Тетяні Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2052) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

30. Затвердити Чернишу Василю Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

30.1. Передати Чернишу Василю Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2058) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

31. Затвердити Соловйову Валерію Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9596 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

31.1. Передати Соловйову Валерію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9596 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2090) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 



32. Затвердити Соловйовій Тетяні Федорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9596 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

32.1. Передати Соловйовій Тетяні Федорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9596 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2092) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

33. Затвердити Пінченко Катерині Олексіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9597 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

33.1. Передати Пінченко Катерині Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9597 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2094) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

34. Затвердити Кугук Оксані Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9597 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

34.1. Передати Кугук Оксані Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,9597 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2091) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

35. Затвердити Марченко Раїсі Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9597 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

35.1. Передати Марченко Раїсі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,9597 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2093) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

36. Затвердити Глушак Марині Борисівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7443 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

36.1. Передати Глушак Марині Борисівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,7443 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2087) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

37. Затвердити Бабичу Андрію Віталійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,7443 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

37.1. Передати Бабичу Андрію Віталійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,7443 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2088) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

38. Затвердити Ваську Володимиру Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

38.1. Передати Ваську Володимиру Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2084) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

39. Затвердити Бєловій Катерині Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



39.1. Передати Бєловій Катерині Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2083) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

40. Затвердити Бєловій Томарі Андріївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

40.1. Передати Бєловій Томарі Андріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2086) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

41. Затвердити Петрикею Миколі Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9667 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

41.1. Передати Петрикею Миколі Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9667 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:1905) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

42. Затвердити Смецькому Антону Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1200 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту с. Костючки), 

Корюківського району Чернігівської області.  

42.1. Передати Смецькому Антону Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,1200 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:02:000:0034) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

с. Костючки), Корюківського району Чернігівської області. 

 

43. Затвердити Костючку Олександру Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 



натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2396 га, по вул. Шкільна, 4,                 

с. Тютюнниця. 

43.1. Передати Костючку Олександру Михайловичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2396 

га, по вул. Шкільна, 4, с. Тютюнниця, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:01:000:0126, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

44. Затвердити Костючку Олександру Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,8260 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту с. Тютюнниця), 

Корюківського району Чернігівської області.  

44.1. Передати Костючку Олександру Михайловичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,8260 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:01:000:0127) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

с. Тютюнниця), Корюківського району Чернігівської області. 

 

45. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

46. 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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 39-33/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Хотіївського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Мотчаній Ганні Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Лісова, 4, с. Хотіївка. 

1.1. Передати Мотчаній Ганні Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Лісова, 4,                

с. Хотіївка, кадастровий номер земельної ділянки 7422489400:02:000:0005, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

2. Затвердити Бурому Віктору Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

2.1. Передати Бурому Віктору Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0865) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Бурому Петру Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Бурому Петру Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0864) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

5. 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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 40-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Акусок О.С. 

 

 Розглянувши заяву Акусок Олени Сергіївни про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Акусок Олені Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Акусок Олені Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3079) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 

 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 41-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Бабич В.С. 

 

 Розглянувши заяву Бабич Вікторії Сергіївни про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Бабич Вікторії Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Бабич Вікторії Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3072) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 42-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Бабичем С.В. 

 

 Розглянувши заяву Бабича Серія Володимировича про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 

121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Бабичу Сергію Володимировичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Бабичу Сергію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3091) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 43-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Бабич С.Л. 

 

 Розглянувши заяву Бабич Світлани Леонідівни про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Бабич Світлані Леонідівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Бабич Світлані Леонідівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3086) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                 № 44-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Бандурою А.В. 

 

 Розглянувши заяву Бандури Андрія Вікторовича про передачу безоплатно 

у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Бандурі Андрію Вікторовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Бандурі Андрію Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3094) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 45-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Батюшенко М.С. 

 

 Розглянувши заяву Батюшенко Марини Сергіївни про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 

121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Батюшенко Марині Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Батюшенко Марині Сергіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3076) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 46-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Батюшенком Р.Г. 

 

 Розглянувши заяву Батюшенка Руслана Григоровича про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 

121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Батюшенку Руслану Григоровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Батюшенку Руслану Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3070) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 47-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Білою О.Т. 

 

 Розглянувши заяву Білої Ольги Тимофіївни про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Білій Ользі Тимофіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Партизанська, 3, с. Наумівка. 

1.1. Передати Білій Ользі Тимофіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                    

вул. Партизанська, 3, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0213, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 



вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                 № 51-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Іщуком Д.І. 

 

 Розглянувши заяву Іщука Дмитра Ігоровича про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Іщуку Дмитру Ігоровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Іщуку Дмитру Ігоровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3089) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 52-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Іщуком І.А. 

 

 Розглянувши заяву Іщука Ігоря Адамовича про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Іщуку Ігорю Адамовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Іщуку Ігорю Адамовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3092) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 53-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Іщук М.Д. 

 

 Розглянувши заяву Іщук Марії Дмитрівни про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Іщук Марії Дмитрівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського 

району Чернігівської області.  

1.1. Передати Іщук Марії Дмитрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3087) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 55-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Кирик В.Л. 

 

 Розглянувши заяву Кирик Варвари Леонідівни про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Кирик Варварі Леонідівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6352 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Кирик Варварі Леонідівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,6352 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3059) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 56-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Кириком Д.І. 

 

 Розглянувши заяву Кирика Дмитра Івановича про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Кирику Дмитру Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6697 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Кирику Дмитру Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,6697 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3058) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 57-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Крістіновим О.О. 

 

 Розглянувши заяву Крістінова Олександра Олександровича про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 

121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Крістінову Олександру Олександровичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Крістінову Олександру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:06:002:3085) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 60-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Рачек А.А. 

 

 Розглянувши заяву Рачек Анастасії Андріївни про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Рачек Анастасії Андріївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Рачек Анастасії Андріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3081) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 61-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Рачеком А.А. 

 

 Розглянувши заяву Рачека Андрія Анатолійовича про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 

121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Рачеку Андрію Анатолійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Рачеку Андрію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3084) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 62-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Рачек В.О. 

 

 Розглянувши заяву Рачек Світлани Володимирівни та Рачека Олександра 

Анатолійовича, які діють в інтересах малолітньої дитини Рачек Варвари 

Олександрівни про передачу безоплатно у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Рачек Варварі Олександрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Рачек Варварі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3078) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 



вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

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               Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 63-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Рачек І.В. 

 

 Розглянувши заяву Рачек Інни Валеріївни про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Рачек Інні Валеріївні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського 

району Чернігівської області.  

1.1. Передати Рачек Інні Валеріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3090) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 64-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Рачеком О.А. 

 

 Розглянувши заяву Рачека Олександра Анатолійовича про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 

121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Рачеку Олександру Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Рачеку Олександру Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3071) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 65-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Рачек С.В. 

 

 Розглянувши заяву Рачек Світлани Володимирівни про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 

121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Рачек Світлані Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Рачек Світлані Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3077) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 66-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Рачек С.О. 

 

 Розглянувши заяву Рачек Світлани Володимирівни та Рачека Олександра 

Анатолійовича, які діють в інтересах малолітньої дитини Рачек Софії 

Олександрівни про передачу безоплатно у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Рачек Софії Олександрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Рачек Софії Олександрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3074) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 



вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                 № 67-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Савицьким О.М. 

 

 Розглянувши заяву Савицького Олександра Миколайовича про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 

121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Савицькому Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 92, 

с. Наумівка. 

1.1. Передати Савицькому Олександру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 

га, по вул. Шевченка, 92, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0184, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 



Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

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               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                   № 68-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Савченко З.М. 

 

 Розглянувши заяву Савченко Зої Миколаївни про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Савченко Зої Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, що розташована за адресою: с. Наумівка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Савченко Зої Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0212) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Наумівка, 

Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 69-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Тесельком О.В. 

 

 Розглянувши заяву Теселька Олега Вікторовича про передачу безоплатно 

у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Тесельку Олегу Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 21, с. Наумівка. 

1.1. Передати Тесельку Олегу Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Шевченка, 21, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0165, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 



вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

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               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                  № 70-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Хуртиком К.В. 

 

 Розглянувши заяву Хуртика Костянтина Вячеславовича про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 

121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Хуртику Костянтину Вячеславовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради, що розташована за адресою: с. Наумівка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Хуртику Костянтину Вячеславовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0211) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Наумівка, 

Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

 06 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                 № 71-33/VІI 

 

Про приватизацію земельної ділянки 

гр. Шаповаленко С.І. 

 

 Розглянувши заяву Шаповаленко Світлани Іванівни про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки 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.ст. 12, 79-1, 116, 118, 

121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Шаповаленко Світлані Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 1,2421 га, яка розташована в                           

с. Наумівка. 

1.1. Передати Шаповаленко Світлані Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею              

1,2421 га, яка розташована в с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0207, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



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               Р.АХМЕДОВ 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять третя сесія сьомого скликання)  

 

06 лютого 2020 року                     м. Корюківка                                 № 72-33/VIІ 
 

 

Про продовження  

приватизації  

 

З метою завершення приватизації об’єкта малої приватизації, що 

включений до Переліку об’єктів, які підлягають приватизації у 2019 році, 

рішенням двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 19 липня 2019 року №6-25/VII «Про включення нового об’єкту до Переліку 

об’єктів, які підлягають приватизації у 2019 році», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку міста, керуючись статтями 26, 60  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Продовжити приватизацію об’єкту малої приватизації, що підлягав 

приватизації у 2019 році відповідно до рішення двадцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 19 липня 2019 року                    

№6-25/VII «Про включення нового об’єкту до Переліку об’єктів, які підлягають 

приватизації у 2019 році» згідно додатку. 

 

2. Органу приватизації здійснити заходи по приватизації об’єкта, що 

підлягає приватизації, відповідно до вимог законодавства з питань приватизації 

та цього рішення. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                        Р. АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення тридцять третьої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання 

 від 06.02.2020 року №72-33/VII 

 

 
Перелік окремого майна,  

приватизацію якого розпочато у 2019 році 

 

Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Нежитлова 

будівля 
 

Чернігівська область, 

м. Корюківка,  

вул. Дудка, буд.64В 

0,0600 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон  

 

 

Секретар міської ради                                                        С. ОЛІЙНИК     

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                                                                                      

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого  2020 року                      м. Корюківка                              № 73-33/VII 
 

Про звернення депутатів Корюківської міської ради  

до Президента України, Кабінету Міністрів України,  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо усунення  

проблемних питань, зумовлених змінами в оплаті  

послуг з постачання та розподілу природного газу 

  

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

міська рада вирішила: 

1. Схвалити звернення депутатів Корюківської міської ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо усунення 

проблемних питань, зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання та 

розподілу природного газу, що додається.  

 

2. Рішення надіслати Президенту України, Кабінету Міністрів України, 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних  

ситуацій, регуляторної  політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 



Президенту України,  

Кабінету Міністрів України,  

Національній комісії, що здійснює  

державне регулювання у сферах  

енергетики та комунальних послуг 

 

Звернення депутатів Корюківської міської ради  

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо усунення 

проблемних питань, зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання та розподілу 

природного газу  

 

Від імені Корюківської міської територіальної громади та місцевих підприємств 

висловлюємо свою стурбованість змінами в оплаті послуг з постачання та розподілу 

природного газу, що були запроваджені постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 7 жовтня                     

2019 року № 2080 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» (далі – 

Постанова НКРЕКП № 2080), які викликали суттєві негативні наслідки в соціальній, 

бюджетній сферах та в секторі реальної економіки. 

Основною причиною зростання соціальної напруги та проблемних аспектів 

діяльності в бізнес-середовищі, окрім здорожчання вартості послуг з розподілу 

природного газу, стала зміна механізму нарахування плати за розподіл газу. Він є 

одночасно несправедливим, дестимулюючим та по суті протиправним. 

З січня поточного року плата нараховується не за фактичні обсяги споживання 

газу в межах приєднаної потужності об’єктів споживання, а за штучно визначені обсяги 

споживання в межах річної замовленої потужності об’єктів, що розраховуються 

виходячи з обсягів споживання природного газу за попередній «газовий рік» (пункт 2 

глави 6 змін до Кодексу газорозподільних систем, затверджених Постановою НКРЕКП 

№ 2080). Наразі, періодом для розрахунку річної замовленої потужності об’єктів 

споживання та, відповідно, плати за послуги з розподілу газу визначено період з 1 

жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року. 

Такий підхід є необ’єктивним, недоцільним та спричиняє ряд проблемних 

питань, які потребують негайного вирішення. 

Так, для населення, особливо тих, хто використовує природний газ для опалення 

житлових приміщень, нарахована плата за розподіл газу за нормами Постанови НКРЕКП 

№ 2080 є відверто завищеною у порівнянні з поточними умовами оскільки: 

1) минулий опалювальний період був холоднішим, ніж поточний і відповідно, 

обсяги споживання газу для опалення в поточному періоді зменшились. У середньому 

зменшення споживання газу на опалення будинку/квартири в поточному опалювальному 

періоді у порівнянні до минулого складає до 26 %, проте при нарахуванні плати за 

розподіл газу у січні 2020 року враховано попередні, більші обсяги споживання газу; 

2) частина споживачів переобладнала індивідуальні системи опалення, поєднує 

використання газових котлів з твердопаливними або використовує інші альтернативні 

види палива, що також не враховується при визначенні поточного розміру нарахувань. 



Аналогічна ситуація зі споживанням природного газу бюджетними закладами 

міста. Через впровадження заходів з енергозбереження та теплу зиму, споживання газу 

бюджетними закладами громади скоротилось. Проте для нарахування плати за розподіл 

газу застосовуються попередні збільшені обсяги споживання. 

Разом з тим, для підприємств, що використовують природний газ як для 

опалення приміщень, так і в технологічних процесах виробництва, запроваджений 

механізм нарахування плати за розподіл природного газу є взагалі неприйнятним. 

Поточні обсяги використання газу суб’єктів господарювання можуть суттєво 

відрізнятися від обсягів споживання газу попереднього періоду через зміну обсягів 

виробництва, обладнання, технологій, номенклатури товарів, а також мати значні 

сезонні коливання. 

Наприклад, ряд виробництв, зокрема, в сфері сільського господарства та в галузі 

переробки сільськогосподарської продукції, найбільше споживання газу мають під час 

збирання врожаю (вересень – грудень), і з яких підстав їм сплачувати за газ за 9 місяців 

до початку споживання? Це призведе до значного вимивання обігових коштів та 

погіршення фінансово-економічних результатів діяльності цих галузей. 

Нововведений механізм нарахування плати за послуги з розподілу газу має 

наслідком непродуктивне зменшення обігових коштів підприємств, дестимулює 

суб’єктів господарювання пришвидшувати перехід на альтернативні види палива, 

унеможливлює ефективне формування замовлених обсягів потужності об’єктів через 

встановлення подвійної оплати у разі їх перевищення (пункт 6.5 розділу І змін до 

Типового договору розподілу природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП 

№ 2080).  

Необхідність сплати за розподіл (доставку) природного газу за підвищеними 

тарифами при нарахуванні плати за обсяги більші, ніж фактичне споживання газу, 

викликає об’єктивне соціальне невдоволення (особливо у випадках, коли фактичне 

споживання газу відсутнє, а платіжки за його розподіл надходять), перевитрати 

бюджетних коштів та чинить негативний вплив на діяльність суб’єктів господарювання. 

Враховуючи викладене вище, з метою недопущення зростання соціальної напруги 

серед населення, а також усунення негативного впливу на діяльність непобутових 

споживачів природного газу (суб’єктів господарювання, установ, організацій), просимо 

терміново вжити заходів щодо скасування Постанови НКРЕКП № 2080 та 

запровадження механізму нарахування плати за розподіл (доставку) природного газу, 

виходячи з фактичних обсягів його споживання. 

Наголошуємо, що ситуація потребує якнайшвидшого вирішення, та сподіваємося 

на Вашу об’єктивну та виважену реакцію. 

 

 

Схвалено на пленарному засіданні  

тридцять третьої сесії 

 Корюківської міської ради сьомого скликання  

06 лютого 2020 року № 73-33/VII 

 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                                                                                      

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

06 лютого  2020 року                      м. Корюківка                              № 74-33/VII 
 

Про звернення депутатів Корюківської міської ради  

до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів  

України, Міністерства освіти і науки України, 

народного депутата України  Зуєва М.С. щодо здійснення  

перерахунку міжбюджетних трансфертів (освітньої  

субвенції та реверсної дотації) для бюджету  

Корюківської міської територіальної громади 

  

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

міська рада вирішила: 

1. Схвалити звернення депутатів Корюківської міської ради до до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства фінансів  України, Міністерства освіти і науки 

України, народного депутата України Зуєва М.С. щодо здійснення  перерахунку 

міжбюджетних трансфертів (освітньої  субвенції та реверсної дотації) для 

бюджету Корюківської  міської  територіальної громади, що додається.  

 

2. Рішення надіслати Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів 

України, Міністерству освіти і науки України, народному депутату України 

Зуєву М.С. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань  власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста.  

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 



Кабінету Міністрів України,  

Міністерству фінансів України 

Міністерству освіти і науки України 

народному депутату України Зуєву М.С. 

 

Звернення депутатів Корюківської міської ради  

щодо здійснення перерахунку міжбюджетних трансфертів  

(освітньої субвенції та реверсної дотації)   

для бюджету Корюківської міської територіальної громади 

 

Від імені Корюківської міської територіальної громади висловлюємо свою 

стурбованість стосовно питання щодо нездійснення перерахунку міжбюджетних 

трансфертів для бюджету Корюківської міської територіальної громади. 

 

Для бюджету Корюківської міської об’єднаної територіальної громади в Законі 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» передбачені наступні 

міжбюджетні трансферти: освітня субвенція (37052,9 тис.грн.), медична субвенція 

(3114,3 тис.грн.) та реверсна дотація (6433,9 тис.грн.). 

Відповідно до частини 6 статті 82 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», враховуючи висновок Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 30 жовтня 2019 № 613, рішенням двадцять дев’ятої позачергової 

сесії Корюківської міської ради від 06 листопада 2019  приєднано до Корюківської 

об’єднаної територіальної громади Домашлинську, Олександрівську та Савинківську 

сільські ради. 

У зв’язку з цими змінами чисельність населення громади збільшилась на 1420 

чоловік, а це є одним із показників, що впливає на розрахунок реверсної дотації. 

Також збільшилась кількість загальноосвітніх навчальних закладів на дві 

установи, на утримання яких кошти освітньої субвенції не передбачені чим 

збільшується навантаження на бюджет Корюківської міської ради. 

Відповідно до пунктів 9 та 10 Прикінцевих положень Закону України «Про 

Державний бюджет на 2020 рік» перерахунок міжбюджетних трансфертів повинен 

бути проведений до 1 лютого 2020 року. 

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання делегованих 

органам самоврядування повноважень, просимо здійснити перерахунок 

міжбюджетних трансфертів, передбачених в держаному бюджеті для Корюківської  

міської об’єднаної територіальної громади. 

Наголошуємо, що ситуація потребує якнайшвидшого вирішення, та 

сподіваємося на Вашу об’єктивну та вивантажену реакцію. 

 

 

Схвалено на пленарному засіданні  

тридцять третьої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання 06 лютого 2020 року 

№ 74-33/VII 
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