
 
УКРАЇНА 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 
РО З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

15 січня 2021 року                      м. Корюківка                                                  № 10                                            

 

Про використання та зберігання  

печаток державного реєстратора  

Корюківської міської ради 

 

Відповідно до рішень вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 15.11.2018 «Про набуття повноважень у сфері державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань Корюківською міською радою», 

першої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року 

№ 9-1/VIІІ «Про утворення Відділу (Центру) надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату Корюківської міської ради», першої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 8-1/VIІІ «Про 

затвердження структури та штатної чисельності» з метою належного надання 

адміністративних послуг на території Корюківської міської територіальної 

громади: 

 

1. Передати номерні печатки Корюківської міської ради для проведення 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у 

користування наступним посадовим особам юридичного відділу виконавчого 

апарату міської ради: 

1.1. Начальнику юридичного відділу-державному реєстратору 

виконавчого апарату міської ради Ващенку Івану Олександровичу – печатку 

державного реєстратора Корюківської міської ради за № 1. 

1.2. Головному спеціалісту-державному реєстратору юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради Бабич Вікторії Сергіївні – печатку          

державного реєстратора Корюківської міської ради за № 2. 

1.3. Державному реєстратору сектору державної реєстрації відділу 

надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради Кукук 

Альоні Іванівні – печатку державного реєстратора Корюківської міської ради за 

№ 3. 



1.4. Державному реєстратору сектору державної реєстрації відділу 

надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради Яковцю 

Сергію Миколайовичу – печатку державного реєстратора Корюківської міської 

ради за № 4. 

 

2. Покласти на посадових осіб, зазначених у п. 1 даного розпорядження, 

відповідальність за використання та зберігання виданих їм номерних печаток 

державних реєстраторів Корюківської міської ради. 

 

 3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження №26 від 

15.02.2019 року «Про використання та зберігання  печаток державного 

реєстратора Корюківської міської ради.» 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


