
                                                              
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 червня 2020 року                        м. Корюківка                                         № 201  

 

Про іншу субвенцію з  

обласного бюджету 

 

        Згідно спільного розпорядження голів Чернігівської обласної державної 

адміністрації та Чернігівської обласної ради від 18.06.2020 № 70 «Про 

виділення коштів»  міському бюджету виділена інша субвенція з обласного 

бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 

5000,00 грн. (ККД 41053900). У зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

17.12.2019 № 1-31/VII «Про міський бюджет на  2020 рік», ст.  28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Спрямувати кошти  іншої субвенції з обласного бюджету  на виконання 

доручень виборців депутатами Чернігівської обласної ради за пропозицією 

депутата обласної ради Демченка Олександра Григоровича на надання 

адресної допомоги Бібік Тетяні Петрівні, жительці м. Корюківка. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при 

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                     

17 грудня 2019 року № 1-31/VII «Про міський бюджет на 2020 рік».  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

                                                               



                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 червня 2020 року                        м. Корюківка                                         № 202  

  

Про виділення коштів для ліквідації  

наслідків стихійного лиха (буревію)  

 

       Розглянувши протокол засідання комісії Корюківської міської ради з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від           

23.06.2020 № 9, враховуючи наслідки буревію на території сіл 

Рейментарівського старостинського округу – пошкоджені інфраструктуру, 

соціальні об’єкти, житлові будинки, повалені та поламані дерева та керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», для ліквідації 

надзвичайної ситуації, зокрема, прибирання та вивезення пошкоджених 

зелених насаджень,  

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) виділити кошти за рахунок 

призначень, передбачених по КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на оплату 

послуг з ліквідації наслідків стихійного лиха на території Рейментарівського 

старостинського округу. 

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 червня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 203 

                                                                  

Про затвердження штатних розписів 
  

     Розглянувши клопотання Корюківської житлово-експлуатаційної контори 

від 15.06.2020 № 99, КП «Благоустрій» від 22.06.2020 № 109, Корюківського 

ДНЗ № 4 «Веселка» від 22.06.2020 № 92 щодо затвердження штатних розписів 

підприємств та дошкільного закладу у зв’язку зі змінами в оплаті праці та 

введенням додаткових штатних одиниць, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Затвердити з 01 липня 2020 року штатний розпис Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори, що додається. 

          

       2. Затвердити з 01 липня 2020 року штатний розпис комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, що додається. 

        2.1. Пункт 2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

11.06.2020 № 186 «Про затвердження штатних розписів комунальних 

підприємств» вважати таким, що  втратив чинність. 

 

        3. Затвердити з 23 червня 2020 року штатний розпис Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного 

напрямку Корюківської міської ради Чернігівської оласті, що додається. 

          

     

 

 

Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я                                                  

 

23 червня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 204    

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши подання підприємств, установ та організацій, керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018, 

ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

        1. З нагоди відзначення Дня Конституції України нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 300 грн. кожному: 

-   Гунару Сергія Анатолійовича,  ветерана праці, члена Ради первинної 

ветеранської організації АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» – за багаторічну  

сумлінну працю та активну громадську діяльність. 

Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів                

від 15.06.2020 № 75. 

-  Лебеха Віктора Миколайовича, підполковника поліції, заступника 

начальника Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції – 

начальника слідчого відділення ГУНП в Чернігівській області – за багаторічну 

сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків. 

         Підстава: подання Корюківського відділення поліції Менського відділу 

поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області                     

від 17.06.2020 № 4200/124/45.2-2020. 

-  Кир’ян Юлію Михайлівну, вчителя математики та інформатики 

Корюківської гімназії Корюківської міської ради – за багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків. 



         Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 23.06.2020 № 423. 

 

         2. З нагоди відзначення Дня молоді, за активну громадську і життєву 

позицію, вагомий внесок у розвиток молодіжного руху нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 300 грн. кожному: 

-      Кушніра  Павла  Павловича – члена  Корюківської  міської   молодіжної 

ради, 

-     Тройну  Анастасію  Іванівну – члена  Корюківської  міської  молодіжної 

ради. 

        Підстава: подання Корюківської міської молодіжної громадської 

організації «Альтернатива» від 19.06.2020 вх. № 357/04-02. 

  

         3. З нагоди відзначення Дня Національної поліції України нагородити 

Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 300 грн.: 

-    Давидова Романа Миколайовича, капітана поліції, начальника сектору 

реагування патрульної поліції № 1 Корюківського відділення поліції 

Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області – за багаторічну 

сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків. 

        Підстава: подання Корюківського відділення поліції Менського відділу 

поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області                     

від 23.06.2020 № 4418/124/45.2-2020 

 

        4. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі         

1800 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 300 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 червня 2020 року                  м. Корюківка                                              № 205  

 

Про привітання Мельничука Г.М.  

з нагоди 90-річчя 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання  від 20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку              

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн.: 

- Мельничуку Гаврилу Мойсійовичу - жителю м. Корюківка                        

(13.07.1930 р.н.).  

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 22.06.2020 № 79. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти                         

в сумі 500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для 

придбання квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) 

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 червня 2020 року                м. Корюківка                                                 № 206 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про сприяння житловому будівництву 

 

З метою сприяння житловому будівництву в місті Корюківка та 

забезпечення житлом пільгових категорій населення,  відповідно до ст.ст. 29, 

31, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести на розгляд Корюківської міської ради питання про: 

1.1. Звернення до Міжнародного виконавчого комітету, Благодійного 

фонду «Сприяння реалізації проектів економічного зростання та соціального 

захисту громадян України» або до їх уповноважених осіб з клопотанням щодо 

добудови житлового будинку по вул. Бульварна, 43, м. Корюківка. 

1.2. Уповноваження міського голови Ахмедова Ратана Ратановича 

підписати від імені Корюківської міської ради угоду про співробітництво в 

сфері житлового будівництва з Міжнародним виконавчим комітетом, 

Благодійним фондом «Сприяння реалізації проектів економічного зростання та 

соціального захисту громадян України» та підрядною організацією, що буде 

здійснювати будівництво. 

 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М..   

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я                                

 

23 червня 2020 року                     м. Корюківка                                            № 207 

 

Про затвердження калькуляції 

 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 09.06.2020 № 139 

щодо затвердження калькуляції вартості послуги підприємства, керуючись                

ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Затвердити калькуляцію вартості послуги комунального підприємства 

«Корюківкаводолканал»  Корюківської міської ради з розпилення 6 метрів 

кубічних 0,01% розчину гіпохлориду натрію по проїжджій частині вулиць             

м. Корюківка. 

Калькуляція додається. 

 
 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 червня 2020 року                     м. Корюківка                                            № 208 

 

Про затвердження будівельного паспорта  

забудови земельної ділянки та присвоєння  

адреси об’єкту будівництва 

Розглянувши звернення Цибулько І.С. про видачу будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо намірів 

забудови земельної ділянки, відповідно до наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 

05.07.2011 № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки», керуючись  ст.ст. 26, 27 Закону України  «Про 

регулювання містобудівної діяльності»,  ст.ст. 5, 14 Закону України  «Про 

основи містобудування», Законом України «Про архітектурну діяльність», 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення містобудівної діяльності», Тимчасовим порядком 

реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності», ст.ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

                            виконком міської ради вирішив: 

1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки                  

та присвоїти об’єкту будівництва «Нове будівництво індивідуального 

житлового будинку, гаража та господарської будівлі» наступну адресу: 

Україна, Чернігівська область, місто Корюківка, вулиця Кошового, будинок 

39-В. Власник земельної ділянки  - Цибулько Ірина Сергіївна, документ, що 

підтверджує право власності - Витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, номер запису про право власності № 36761105 від 01.06.2020, 

внесений на підставі рішення органу місцевого самоврядування «Про 

приватизацію земельних ділянок», серія та номер: 32-36/VII, виданого 

28.056.2020 Корюківською міською радою; кадастровий номер 

7422410100:01:002:1865 площа ділянки - 0,1 га. 



 

2.    Зобов’язати замовника: 

        2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

        2.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 

виданого Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

         2.3. При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування 

дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної 

ділянки. 

         2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва  житлового 

будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

         2.5. Прийняття в експлуатацію об’єкта містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 червня  2020 року                   м. Корюківка                                             № 209 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши заяву ФОП Петрінко Т. М. від 22.06.2020, клопотання                 

ПП «Десна-Експерт-М» від 18.06.2020 № 93, Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради від 22.06.2020 № 01-12/419, керуючись    

ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                            виконком міської ради вирішив: 
 

1. Продовжити термін дії договору оренди № 3 від 25.10. 2017, укладеного 

з приватним підприємством «Десна-Експерт-М», про оренду приміщення 

загальною площею 27,1 кв.м. на ІІ поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться 

за адресою: вул. Вокзальна, 8А, м. Корюківка, терміном по 22.08.2023 

включно. 
 

2. Продовжити термін дії договору оренди № 3 від 17.01.2014, укладеного 

з фізичною особою - підприємцем Петрінко Тетяною Миколаївною, про 

оренду приміщення загальною площею 78,2 кв.м. на І поверсі нежитлової 

будівлі, що  знаходиться  за  адресою:  вул. Шевченка, 66Г, с. Наумівка, 

Корюківський район, терміном  по 08.07.2023 включно. 
 

3. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на продовження дії: 

а)  договору оренди № 1 від 31.08.2012, укладеного з фізичною особою - 

підприємцем Єременком Олександром Григоровичем, про оренду приміщення 

загальною площею 33,85 кв.м. на І поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться 

за адресою: вул. Бульварна, 13, м. Корюківка, терміном  по 31.09.2022 

включно. 

б) договору оренди № 1 від 01.11.2017, укладеного з фізичною особою - 

підприємцем Солдатовою Оленою Михайлівною, про оренду приміщення 

загальною площею 16,0 кв.м. на І поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться 

за адресою: вул. Бульварна, 13, м. Корюківка, терміном по 31.08.2023 включно. 
 



        4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

     

 

  Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 червня 2020 року                      м. Корюківка                                         № 210 

 

Про впорядкування  

адресного господарства  

в селі Кугуки 

 

Враховуючи зону сформованої забудови на території села Кугуки 

Корюківського району, керуючись Тимчасовим порядком реалізації 

експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності», Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам 

нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної громади, 

затвердженим рішенням шостої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 25.05.2017, Схемою планування вул. Дачна в с. Кугуки (надалі – 

Схема), що додається, та на підставі ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 25-А  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 51-А. 

 

2. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 25               

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 53-А. 

 

3. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку № 26 (№ 26 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 55-А, власником якого на підставі 

свідоцтва про право власності від 13.01.2009 серія САВ № 237999, є 

Василькович Володимир Миколайович. 

 



4. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 27 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 57-А, забудовником якого відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 27.09.1989  № 131 є Майборода Зінаїда Олександрівна. 

 

5. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 28 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 59-А. 

 

6. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 29           

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 61-А. 

 

7. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 30             

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 63-А. 

 

8. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 31               

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 65-А. 

 

9. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 32 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 67-А, забудовником якого відповідно           

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних               

депутатів від 01.08.1989 № 115 є Гожев Е.П. (у користуванні Камишної Лариси 

Євгеніївни). 

 

10. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 33 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 69-А. 

 

11. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 34 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 71-А, забудовником якого відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 27.09.1989 № 131 є Малиш Сергій Миколайович. 

 

12. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 35            

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 73-А, користувачем якої відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 24.01.1992 № 4 є Сластьон Олександр Іванович. 

 



13. Присвоїти нову поштову адресу земельній ділянці № 36-А (№ 36 на 

Схемі), площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422489200:07:000:1855, цільове 

призначення – для індивідуального садівництва,  яка розташована на вулиці 

Дачна в селі Кугуки Корюківського району – село Кугуки, вулиця Дачна, 75-А, 

власником якої є Сластьон Олександр Павлович на підставі рішення восьмої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання «Про приватизацію 

земельних ділянок» від 09.08.2017. 

13.1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради «Про присвоєння адрес земельним ділянкам» від 

25.06.2018 № 237 в частині присвоєння адреси земельній ділянці з кадастровим 

номером 7422489200:07:000:1855. 

 

14. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 37             

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 77-А, користувачем якої відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 24.01.1992  № 4 є Сластьон Павло Іванович. 

 

15. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку з господарськими 

будівлями № 38 (№ 38 на Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі 

Кугуки Корюківського району – село Кугуки, вулиця Дачна, 79-А, власником 

якого на підставі договору купівлі – продажу будинку від 19.04.2018  № 533 є 

Верещака Микола Іванович. 

15.1. Присвоїти нову поштову адресу земельній ділянці № 38 (№ 38 на 

Схемі), площею 0,11 га, кадастровий номер 7422489200:03:000:0005, яка 

розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського району – село 

Кугуки, вулиця Дачна, земельна ділянка № 79-А, власником якої на підставі 

договору купівлі – продажу земельної ділянки від 19.04.2018 № 535 є 

Верещака Микола Іванович. 

 

16. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 24               

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 50-Б. 

 

17. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 1А на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 51-Б, на підставі договору купівлі-

продажу дачі від 23.04.1998  № 1232 є Бєляєв Федір Федорович. 

 

18. Присвоїти нову поштову адресу житловому будинку № 23 (№ 23 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 52-Б, власником якого на підставі 

договору купівлі-продажу будинку від 30.05.2014 № 597 є Лантух Леонід 

Леонідович. 

  



19. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 1            

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 53-Б. 

 

20. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 22 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 54-Б, забудовником якого відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 27.09.1989 № 131 є Радченко Володимир Іванович (у користуванні 

Радченка Ігоря Володимировича). 

 

21. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 2 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 55-Б, забудовником якого відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 27.09.1989 № 131 є Шемет Надія Іларіонівна. 

 

22. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 21 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 56-Б, забудовником якого відповідно         

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних 

депутатів від 27.09.1989  № 131 є Радченко Олексій Іванович (у користуванні 

Гончаренко Надії Олексіївни). 

 

23. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 3             

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 57-Б. 

 

24. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 20 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 58-Б, забудовником якого є Кучма 

Михайло Михайлович. 

 

25. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 4 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 59-Б. 

 

26. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 19         

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 60-Б, користувачем якої відповідно до 

рішення виконавчого комітету Тютюнницької сільської ради народних 

депутатів від 04.07.1997 є Величко (Заіка) Людмила Андріївна. 

 



27. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 5            

на Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 61-Б. 

 

28. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 18            

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 62-Б. 

 

29. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 6 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 63-Б. 

 

30. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 17            

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 64-Б. 

 

31. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 7 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 65-Б, забудовником якого відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 27.09.1989  № 131 є Бобровицький Олександр Родіонович. 

 

32. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку № 16 (№ 16 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 66-Б, власником якого на підставі 

договору дарування дачного будинку від 31.03.2010 № 643 є Заіка Олександр 

Олександрович. 

32.1. Присвоїти нову поштову адресу земельній ділянці № 16 (№ 16 на 

Схемі), площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422489200:03:000:0011, яка 

розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського району – село 

Кугуки, вулиця Дачна, земельна ділянка № 66-Б. 

 

33. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 8           

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 67-Б. 

 

34. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку № 15 (№ 15 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 68-Б, власником якого на підставі 

свідоцтва про право власності від 25.07.2008 серія САВ № 237821 є 

Мелащенко Олександр Петрович. 

 

35. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№9 на 

Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського району 

– село Кугуки, вулиця Дачна, 69-Б. 



 

36. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 14          

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 70-Б. 

 

37. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку № 10 (№ 10 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 71-Б, власником якого на підставі 

свідоцтва про право на спадщину від 01.06.2005 № 964 є Терещенко 

Володимир Михайлович. 

 

38. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 13          

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 72-Б. 

 

39. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 11 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 73-Б, забудовником якого відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 27.09.1989 № 131 є Козій Анатолій Олександрович. 

 

40. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку № 12 (№ 12 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 74-Б, власниками якого на підставі 

свідоцтва про право на спадщину від 27.12.2001 № 3912 та свідоцтва про право 

власності від 27.12.2001 № 3907 є Деньгуб Костянтин Вікторович та Деньгуб 

Любов Іванівна. 

 

41. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку № 39 (№ 39 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 75-Б, власником якого на підставі 

свідоцтва про право власності від 20.10.2010 серія САЕ № 057570 є Скороход 

Олександр Григорович. 

 

42. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 40        

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 77-Б. 

 

43. Присвоїти нову поштову адресу житловому будинку № 41 (№ 41 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 79-Б, власником якого на підставі 

договору купівлі-продажу будинку від 24.11.2014 № 1405 є Старостін Сергій 

Юрійович. 

 



44. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 42           

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 81-Б. 

 

45. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 43           

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 83-Б. 

 

46. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 44         

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 85-Б. 

 

47. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 45            

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 87-Б. 

 

48. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 46            

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 89-Б. 

 

49. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 506 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 50-В, забудовником якого відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 30.03.1990 № 51 є Кондратенко Григорій Федорович. 

 

50. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 58          

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 51-В. 

 

51. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 505   

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 52-В. 

 

52. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 59           

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 53-В. 

 

53. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 504      

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 54-В. 

 

54. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 60        

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 55-В. 



 

55. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 503        

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 56-В. 

 

56. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 61          

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 57-В. 

 

57. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 502  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 58-В. 

 

58. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 62           

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 59-В. 

 

59. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 501 на 

Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського району 

– село Кугуки, вулиця Дачна, 60-В, користувачем якої відповідно до рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів від 

24.01.1992 № 4 є Кулінченко Володимир Никифорович. 

 

60. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 508 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 62-В. 

60.1. Присвоїти нову поштову адресу земельній ділянці (№ 508 на Схемі) 

площею 0,1211 га, кадастровий номер 7422489200:07:000:1832, яка 

розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського району – село 

Кугуки, вулиця Дачна, земельна ділянка № 62-В. 

 

61. Присвоїти нову поштову адресу земельній ділянці № 68а (№ 507 на 

Схемі), площею 0,12 га, кадастровий номер 7422489200:07:000:1836, яка 

розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського району – село 

Кугуки, вулиця Дачна, земельна ділянка № 64-В, власником якої на підставі 

договору дарування земельної ділянки від 03.07.2013 № 863 є Нікітенко 

Євгеній Вікторович. 

 

62. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 57        

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 50-Г. 

 

63. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 47         

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 51-Г. 



 

64. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 56          

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 52-Г. 

 

65. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 48          

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 53-Г. 

 

66. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 55         

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 54-Г. 

 

67. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 49             

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 55-Г. 

 

68. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 54            

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 56-Г. 

 

69. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 50          

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 57-Г. 

 

70. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 53          

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 58-Г. 

 

71. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 51         

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 59-Г. 

 

72. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 52          

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 61-Г. 

 

73. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 85        

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 50-Ґ. 

 

74. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 63         

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 51-Ґ. 

 



75. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 86        

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 52-Ґ. 

 

76. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 64       

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 53-Ґ. 

 

77. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 87          

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 54-Ґ. 

 

78. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 65        

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 55-Ґ. 

 

79. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 88 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 56-Ґ, забудовником якого відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 27.09.1989  № 131 є Кондратенко Володимир Федорович. 

 

80. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 66       

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 57-Ґ. 

 

81. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 89        

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 58-Ґ. 

 

82. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 67       

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 59-Ґ. 

 

83. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 90      

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 60-Ґ. 

 

84. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 91        

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 62-Ґ. 

 

85. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку № 92 (№ 92 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 64-Ґ, власником якого на підставі 



свідоцтва про право власності від 25.11.2011 серія САВ № 057838 є Мисник 

Валентина Іванівна. 

 

86. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 93        

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 66-Ґ. 

 

87. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 94     

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 68-Ґ. 

 

88. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 95        

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 70-Ґ. 

 

89. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 115   

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 50-Д. 

 

90. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 96     

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 51-Д. 

 

91. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 114  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 52-Д. 

 

92. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 97       

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 53-Д. 

 

93. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 113       

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 54-Д. 

 

94. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 98       

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 55-Д. 

 

95. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 112  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 56-Д, користувачем якої відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 28.03.1991 № 34 є Камка Світлана Федорівна. 

 



96. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 99       

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 57-Д. 

 

97. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 111 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 58-Д, забудовником якого відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 26.11.1992 № 134 є Камка Леонід Петрович (у користуванні Камки 

Світлани Федорівни). 

 

98. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 100  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 59-Д. 

  

99. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 110  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 60-Д. 

 

100. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 101 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 61-Д. 

 

101. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 109 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 62-Д. 

 

102. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 102 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 63-Д, забудовником якого відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 28.02.1991 № 27 є Кучма Анатолій Петрович (у користуванні Кучми 

Любові Анатоліївни). 

 

103. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 108 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 64-Д, користувачем якої відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 23.07.1992  № 92 є Мелешко Володимир Володимирович. 

 

104. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 103 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 65-Д. 

 



105. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№ 107 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 66-Д, забудовником якого відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 27.09.1989 № 131 є Мелешко Володимир Хомич (у користуванні Мелешка 

Володимира Володимировича). 

 

106. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 104 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 67-Д. 

 

107. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 106 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 68-Д. 

 

108. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 105 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 69-Д. 

 

109. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 159 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 50-Е. 

 

110. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 126 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 51-Е. 

 

111. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 160 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 52-Е. 

 

112. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку №125 (№ 125 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 53-Е, власником якого відповідно до 

свідоцтва про права власності від 17.07.2008 серія САВ № 237806 є Гирич 

Анатолій Борисович. 

 

113. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 161 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 54-Е. 

 

114. Присвоїти нову поштову адресу будинку садибного типу з 

господарськими будівлями та спорудами (№ 124 на Схемі), який розташований 

на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського району – село Кугуки, вулиця 

Дачна, 55-Е, забудовником якого відповідно до рішення виконавчого комітету 



Корюківської міської ради народних депутатів від 27.09.1989 № 131 є 

Кухаренко Валерій Іванович (у користуванні Кухаренко Катерини Петрівни). 

 

115. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 162 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 56-Е. 

 

116. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 123 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 57-Е. 

 

117. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 163 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 58-Е. 

 

118. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 122 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 59-Е. 

 

119. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 164 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 60-Е. 

 

120. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 121 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 61-Е.  

 

121. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 165 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 62-Е, користувачем якої відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 27.09.1989 № 131 є Лапа Василь Анатолійович. 

 

122. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 120 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 63-Е. 

 

123. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 166 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 64-Е. 

 

124. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку з господарськими 

будівлями № 119 (№ 119 на Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі 

Кугуки Корюківського району – село Кугуки, вулиця Дачна, 65-Е, власником 



якого на підставі договору купівлі-продажу будинку від 23.02.2018 № 276 є 

Чернецький Артем Юрійович. 

124.1. Присвоїти нову поштову адресу земельній ділянці № 119 (№ 119 на 

Схемі), площею 0,10 га, кадастровий номер 7422489200:07:000:1841, яка 

розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського району – село 

Кугуки, вулиця Дачна, земельна ділянка № 65-Е, власником якої на підставі 

рішення чотирнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

«Про приватизацію земельних ділянок» від 24.05.2018 є Чернецький Артем 

Юрійович. 

 

125. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку № 167 (№ 167 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 66-Е, власником якого є Івасенко Тетяна 

Володимирівна. 

125.1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради «Про впорядкування адресного 

господарства» від 23.04.2018 № 153 в частині присвоєння адреси дачному 

будинку (колишня адреса с. Кугуки, вул. Дачна, 167). 

 

126. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 118 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 67-Е. 

 

127. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 168 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 68-Е. 

 

128. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 117 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 69-Е. 

 

129. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку № 169 (№ 169 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 70-Е, власником якого є Титенко 

Валентина Олексіївна. 

129.1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради «Про впорядкування адресного 

господарства» від 23.04.2018 № 153 в частині присвоєння адреси дачному 

будинку (колишня адреса с. Кугуки, вул. Дачна, 169). 

 

130. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 116 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 71-Е. 

 



131. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 127 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 50-Є. 

 

132. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 158 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 51-Є. 

 

133. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 128 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 52-Є. 

 

134. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 157 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 53-Є. 

 

135. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 129 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 54-Є. 

 

136. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 156 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 55-Є. 

 

137. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 130 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 56-Є. 

 

138. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 155 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 57-Є. 

 

139. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 131 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 58-Є. 

 

140. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 154 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 59-Є. 

 

141. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 132 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 60-Є. 

 



142. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 153 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 61-Є. 

 

143. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 133 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 62-Є. 

 

144. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 152 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 63-Є. 

 

145. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 134 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 64-Є. 

 

146. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 151 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 65-Є. 

 

147. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 135 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 66-Є. 

 

148. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 150 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 67-Є. 

 

149. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 136 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 68-Є. 

 

150. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 149 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 69-Є. 

 

151. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 137 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 70-Є, користувачем якої відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 26.05.1994 № 68 є Майборода Людмила Володимирівна. 

 

152. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 148 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 71-Є. 



 

153. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 138 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 72-Є. 

 

154. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 147 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 73-Є. 

 

155. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 139 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 74-Є. 

156. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 146 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 75-Є. 

 

157. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 140 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 76-Є. 

 

158. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 145 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 77-Є. 

 

159. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 141 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 78-Є. 

 

160. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 144 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 79-Є. 

 

161. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 142 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 80-Є. 

 

162. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 143 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 81-Є. 

 

163. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 84  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 51-Ж. 

 



164. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 83  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 53-Ж. 

 

165. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 82   

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 55-Ж. 

 

166. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 81  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 57-Ж. 

 

167. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 80  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 59-Ж. 

 

168. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 79  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 61-Ж. 

 

169. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 78  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 63-Ж. 

 

170. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 77  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 65-Ж. 

 

171. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку № 76 (№ 76 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 67-Ж, власником якого на підставі 

свідоцтва про право власності від 13.01.2011 серія САЕ № 057624 є Лутченко 

Володимир Васильович. 

 

172. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 75  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 69-Ж. 

 

173. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 74  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 71-Ж. 

 

174. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 73  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 73-Ж. 



 

175. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 72  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 75-Ж. 

 

176. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 71   

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 77-Ж. 

 

177. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 70   

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 79-Ж. 

 

178. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 69  

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 81-Ж. 

 

179. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 170 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 51-И. 

 

180. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№171 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 53-И. 

 

181. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 172 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 55-И. 

 

182. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 173 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 57-И. 

 

183. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 174 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 59-И. 

 

184. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 175 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 61-И. 

 

185. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 176 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 63-И. 

 



186. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 177 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 65-И. 

 

187. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 178 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 67-И. 

 

188. Присвоїти нову поштову адресу умовній (земельній) ділянці (№ 179 

на Схемі), яка розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 69-И. 

 

 

Міський голова                                                                        Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 червня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 211  

 

Про надання допомоги на поховання 

 

        Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого», рішення виконкому Корюківської міської ради від 24.01.2008           

№ 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання» (зі 

змінами та доповненнями), 

 

                                виконком міської ради вирішив: 

 

        Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Данильченко Юлії  

Олександрівні (вул. ХХХХ, м.  Сновськ, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ХХХХ), що здійснювала поховання Самойленко Галини 

Іванівни, безробітної, яка померла 17.06.2020. 

        Підстава: заява вх. № 115/04-05 від 17.06.2020. 

        Довідка Корюківської районної філії ЧОЦЗ 

        Довідка Пенсійного фонду 

  Копія свідоцтва про смерть 

        Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання. 

        Довідка міської ради 

        Кошти перерахувати на рахунок № ХХХХ у ТВБВ № 10024/0159 філії 

ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

 

 

Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 червня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 212 

 

Про впорядкування організації 

дорожнього руху  

  

       Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо необхідності впорядкування руху 

автотранспорту на  розі вулиць Дудка та Соборна  в м. Корюківка з метою 

запобігання виникненню дорожньо-транспортних пригод, збереження життя та 

здоров’я людей, керуючись Законом України «Про дорожній рух», Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

                             виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити перспективну схему організації дорожнього руху на розі 

вулиць Дудка та Соборна  в м. Корюківка. 

  

        2. Доручити товариству з обмеженою відповідальністю «Дорпроектбуд» 

здійснити погодження схеми організації дорожнього руху з відповідними 

службами. 

 

        3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника 

міського голови з з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 

 

 


