
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорок перша сесія сьомого скликання)  

 

 

06 жовтня 2020 року                   м. Корюківка                                   № 1-41/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 02 жовтня  

2020 року № 321, 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 195 545 810 гривень, в тому числі доходи 

загального  фонду міського бюджету 185 547 090 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  9 998 720 гривень згідно з додатком             

1 цього рішення; 

 

- видатки міського бюджету у сумі 210 978 070 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 175 313 255,96 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 35 664 814,04 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                                    

19 197 594,04 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                                  

19 197 594,04 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» 

 
 

     «5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 40 967 540 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  сорок першої  сесії     Корюківської міської ради   

сьомого скликання    від  06 жовтня  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"   № 1-41/ VII

Код Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 3341720 0 3341720 3341720

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  
320570 0 320570 320570

31030000

Кошти від відчудження майна, що належить АРК та майна, 

що перебуває в комунальній власності

320570

320570 320570

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 3021150 0 3021150 3021150

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 3021150 3021150 3021150

50000000 Цільові фонди 25000 0 25000 0

50110000
Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами влади 
25000 0 25000

Разом 131738020 122821300 8916720 3341720

40000000 Офіційні трансферти 63807790,00 62725790,00 1082000 0

41000000 Від органів державного управління 63807790 62725790 1082000 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
49836300 49836300

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 45222000 45222000

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 3114300 3114300

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

1500000 1500000

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2501200 2501200

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

2501200 2501200

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 11470290 10388290 1082000 0

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа

402225 402225

41051100
Субвенція з місцевого бюджту за рахунок залишку освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
1000000 1000000

41051200

Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

291800 291800

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

549903 549903

41051500

Субвенція з  місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної 

субвенції 

152100 152100

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1246700 1246700

41053600
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів
1082000 1082000

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

1455362 1455362

41054900

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

4500000 4500000

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

790200 790200

ВСЬОГО 195545810 185547090 9998720 3341720

Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

ФІНАНСУВАННЯ

Разом
у т.ч.бюджет 

розвитку

1 3 4 5 6

200000 15477260 -10188834,04 25666094,04 25080594,04

208000 15477260 -10188834,04 25666094,04 25080594,04

208100 15477260 9008760 6468500 5883000

208400 0 -19197594,04 19197594,04 19197594,04

600000 15477260 -10188834,04 25666094,04 25080594,04

602000 15477260 -10188834,04 25666094,04 25080594,04

602100 15477260 9008760 6468500 5883000

602400
0 -19197594,04 19197594,04 19197594,04

15477260 -10188834,04 25666094,04 25080594,04

Секретар міської ради                                                                                                                         С.ОЛІЙНИК

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

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом Загальний фонд

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік

до рішення  сорок першої сесії     Корюківської міської 

ради   сьомого скликання    від  06 жовтня  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"   

№ 1-40/ VII

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

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 87104782 79279272 31070664 4672550 7825510 12202435 8728935 1964700 290000 0 10237735 99307217,00

0110000 87104782 79279272 31070664 4672550 7825510 12202435 8728935 1964700 290000 0 10237735 99307217,00

Х 0100 Х 20362400 20362400 13563000 352300 0 445000 445000 0 0 0 445000 20807400

0110150 0150 0111 17365300 17365300 12591600 352300 120000 120000 120000 17485300

0110160 0160 0111 1192400 1192400 971400 1192400

0110180 0180 0133 558000 558000 325000 325000 325000 883000

0110191 0191 0160 1246700 1246700 1246700

Х 1000 Х 16225970 16225970 9902520 1975790 0 1133400 22400 1111000 0 0 22400 17359370
0111010 1010 0910 16225970 16225970 9902520 1975790 0 1133400 22400 1111000 0 0 22400 17359370

16200970 16200970 9886120 1975790 1121000 10000 1111000 10000 17321970

25000 25000 16400 12400 12400 12400 37400

Х 2000 Х 10530000 10530000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10530000

0112010 2010 0731 8277100 8277100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8277100

5076400 5076400 5076400

3114300 3114300 3114300

86400 86400 86400

0112111 2111 0726 1046000 1046000 1046000

0112144 2144 0763 1185900 1185900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1185900

330000 330000 330000

152100 152100 152100

703800 703800 703800

0112152 2152 0763 21000 21000 21000

Х 3000 Х 10629422 10629422 7579144 311460 0 817500 447500 370000 290000 0 447500 11446922

0113133 3133 1040 732800 732800 414700 100100 732800

0113192 3192 1030 111000 111000 111000

0113241 3241 1090 9435622 9435622 7164444 211360 817500 447500 370000 290000 447500 10253122

0113242 3242 1090 350000 350000 350000Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з 

інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

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

4

Корюківська міська рада (апарат)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (видатки за 

рахунок коштів медичної субвенції)

Державне управління

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (видатки за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок 

відповідної субаенції з державного бюджету)

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет 

(видатки за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субаенції з державного бюджету) 

Спеціальний фонд

до рішення  сорок першої сесії     Корюківської міської ради   сьомого скликання    

від 06 жовтня 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"   № 1-41/ VII

Загальний фонд

у тому чмслі 

бюджет розвитку

            з   них

оплата праці
комунальні послуги 

та енергоносії

РОЗПОДІЛ

комунальні послуги та 

енергоносії

                                                видатків Корюківського міського бюджету на 2020 рік               

 видатки 

споживання
видатки споживання 

          з    них

Разом
видатки розвитку

оплата праці
видатки 

розвитку

Надання дошкільної освіти

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

усього

Корюківська міська рада (апарат)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Освіта

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

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 коштів медичної 

субвенції) 

Проведення місцевих виборів



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 14084010 6557500 0 2033000 7526510 826625 826625 0 0 0 826625 14910635

0116011 6011 6020 120000 120000 120000

0116013 6013 0620 292000 292000 292000

0116020 6020 0620 7406510 7406510 7406510

0116030 6030 0620 6265500 6265500 2033000 424400 424400 424400 6689900

0116083 6083 0610 402225 402225 402225 402225

Х 7000 Х 7554420 7255420 0 0 299000 6313610 5751810 135000 0 0 6178610 13868030

0117130 7130 0421 200000 100000 100000 200000

0117310 7310 0443 3593320 3593320 3593320 3593320

0117350 7350 0443 410000 410000 410000 410000

0117363 7363 0490 1545000 1545000 1545000 1545000

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117461 7461 0456 7025900 7025900 7025900

0117650 7650 0490 100000 100000 50000 50000 50000 150000

0117660 7660 0490 10000 10000 10000 10000

0117670 7670 0490 143490 143490 143490 143490

0117680 7680 0490 7520 7520 7520

0117691 7691 0490 561800 135000 426800 561800

0117693 7693 0490 22000 22000 22000

Х 8000 Х 591700 591700 15000 0 0 1430700 0 348700 0 0 1082000 2022400

0118110 8110 0320 573400 573400 573400

0118130 8130 0320 18300 18300 15000 18300

0118340 8340 0540 1430700 348700 1082000 1430700

7110060 7110060 0 0 0 1235600 1235600 0 0 0 1235600 8345660

0119110 9110 0180 6433900 6433900 6433900

0119770 9770 0180 554660 554660 1235600 1235600 1235600 1790260

0119800 9800 0180 121500 121500 121500

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку територій (включаючи 

співфінансування)

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

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

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

Реверсна дотація

Міжбюджетні трансферти

Житлово - комунальне господарство

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Економічна діяльність

Здійснення заходів із землеустрою

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа

 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

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

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства

Організація благоустрою населених пунктів

Культура і мистецтво

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально - економічного розвитку регіонів



0600000 88208473,96 88208473,96 59996100 6214750 0 23462379,04 19693379,04 3769000 0 0 19693379,04 111670853

0610000 88208473,96 88208473,96 59996100 6214750 0 23462379,04 19693379,04 3769000 0 0 19693379,04 111670853

Х 1000 Х 79001123,96 79001123,96 54746100 5577100 0 10473379,04 6765379,04 3708000 0 0 6765379,04 89474503

0611010 1010 0910 2470460 2470460 1588800 192510 160000 40000 120000 40000 2630460

0611020 1020 0921 63758543,96 63758543,96 44345000 4674540 0 5231379,04 1725379,04 3506000 0 0 1725379,04 68989923

17960020 17960020 7172000 4674540 5003600 1497600 3506000 1497600 22963620

45222000 45222000 37068100 45222000

1000000 1000000 1000000 1000000

180000 180000 104900 74400 74400 74400 254400

396523,96 396523,96 153379,04 153379,04 153379,04 549903

0611090 1090 0960 2878490 2878490 1831200 248420 1000 1000 2879490

0611100 1100 0960 4599020 4599020 3324900 287370 80000 80000 4679020

0611150 1150 0990 675640 675640 519000 26640 675640

0611161 1161 0990 4376970 4376970 3137200 147620 1000 1000 4377970

0611162 1162 0990 242000 242000 242000

0611180 1180 0990 5000000 5000000 5000000 5000000

Х 3000 Х 294000 294000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294000

0613140 3140 1040 294000 294000 294000

Х 4000 Х 7242350 7242350 4250000 637650 0 61000 0 61000 0 0 0 7303350

0614030 4030 0824 1803740 1803740 980000 164340 14000 14000 1817740

0614040 4040 0824 840350 840350 500000 44950 12000 12000 852350

0614060 4060 0828 4355260 4355260 2770000 428360 35000 35000 4390260

0614082 4082 0829 243000 243000 243000

Х 5000 Х 1671000 1671000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1671000

0615011 5011 0810 177500 177500 177500

0615012 5012 0810 72500 72500 72500

0615031 5031 0810 1421000 1421000 1000000 1421000

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 12928000 12928000 0 0 0 12928000 12928000

0617321 7321 0443 6765600 6765600 6765600 6765600

0617325 7325 0443 213900 213900 213900 213900

0617361 7361 0490 5948500 5948500 5948500 5948500

 175313255,96 167487745,96 91066764 10887300 7825510 35664814,04 28422314,04 5733700 290000 0 29931114,04 210978070

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК

Виконання заходів в рамках реалізації програма "Спроможна школа для 

кращих результатів"

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради

Освіта

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))(видатки за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету).

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

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку

Будівництво споруд, установ та закладівфізичної культури та спорту

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)

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

Фізична культура і спорт

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

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).

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)).

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))(видатки за рахунок залишку освітньої субвенції, що склався 

на початок бюджетного періоду).

Будівництво освітніх установ та закладів 

Економічна діяльність

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 

видів спорту

Надання спеціалізованої освітимистецькими школами 

Забезпечення діяльності бібліотек

Культура і мистецтво

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту



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

до рішення  сорок першої  сесії     Корюківської міської ради   

сьомого скликання    від 06 жовтня  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"                   № 1-41/ VII

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фонд Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 

фонд 

 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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видаткв 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Повернення кредитів 

загальний 

фонд 
разом 

КРЕДИТУВАННЯ

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.ОЛІЙНИК

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 



Додаток   5

(грн)

спеціальний фонд спеціальний фонд

найменування 

трансферту

здійснення переданих з 

державного бюджету видатків 

з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я за рахунок 

відповідної дотації з државного 

бюджету

Субвенція з місцевого 

бюджту за рахунок 

залишку освітньої 

субвенції, що утворився 

на початок бюджетного 

періоду

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 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" 

за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

Субвенція з  місцевого 

бюджету на здійснення 

переданих видатків у 

сфері охорони здоров’я за 

рахунок коштів 

медичної субвенції 

Інші субвенції

Субвенція з місцевого 

бюджету на реалізацію 

програми "Спроможна 

школа для кращих 

результатів" за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

Субвенція з місцевого 

бюджету на 

здійснення 

природоохоронних 

заходів

Реверсна дотація Інші субвенції

Субвенції з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально - 

економічного розвитку 

регіонів

Інші субвенції

41040200 41051100 41051200 41051400 41051500 41053900 41053900 4105500 41053600 0119110 0119770 0119800 0119770

Державний бюджет 0 6433900 121500 6555400

25100000000

Обласний бюджет 

Чернігівської області
1000000 291800 549903 152100 15000 4500000 555600 1082000 8146403 186400 1235600 1422000

25309200000

Корюківський районний 

бюджет 
853000 853000 368260 368260

25309511000

Охрамієвицький сільский 

бюджет
66360 66360 0

25309512000

Перелюбський сільський 

бюджет
5101 5101 0

25309513000

Прибинський сільський 

бюджет
5101 5101 0

25507000000
Корюківський міський бюджет 2501200 2501200 0

25532000000

Холминський селищний 

бюджет
140000 140000 0

ВСЬОГО: 2501200 1000000 291800 549903 152100 1084562 4500000 555600 1082000 11717165 6433900 554660 121500 1235600 8345660
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Усього

Трансферти іншим бюджетам

Усього

до рішення сорок першої сесії     Корюківської міської ради   сьомого скликання    від  06 

жовтня 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"   

№ 1-41/ VII

Субвенції

    на 2020 рік

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

загальний фондзагальний фонд

Код

Найменування бюджету - одержувача/ 

надавача трансферту

Дотація
найменування трансфетру

Субвенції

найменування трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Дотація з місцевого 

бюджету на:



Додаток  6

(грн)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціонально

ї 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 обєкта будівництва/вид будівельних робіт, в 

тому числі проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень  готовності 

об’єкта на кінець 

бюджетного періоду, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 7493335

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно - аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад Капітальні видатки 120000

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління Капітальні видатки 325000

0111010 1010 0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки 22400

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення Капітальні видатки 4475000116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно - Капітальні видатки

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 424400

0116083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа Капітальні видатки 402225

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція ПЛІ-04кВ вуличного освітлення по вул. 

Бородавко в с.Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області 2020 180000 180000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція нежитлового приміщення під 

автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна 9-а, 

м.Корюківка, Чернігвської області 2020 1527000 1527000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.. 

Вокзальна в м.Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області (ПКД та роботи) 108550

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по 

вул..Шевченка ПК18+56-ПК20+68  в м.Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області (ПКД та 

роботи) 1478820

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. 

Дудка в м.Корюківка, Корюківського району 

Чернігівської області(ПКД та роботи) 148950

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

ПКД по реконструкції каналізаційної насосної станції 

та каналізаційного колектору по вул. Вокзальна 8 Б в 

м.Корюківка Чернігівської області 2020 70000 70000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Коригування ПКД на "Будівництво артезіанської 

свердловини для питного водопостачання з 

використанням енергоощадного обладнання в 

с.Сядрине, Корюківського району Чернігівської 

області" 2020 80000 80000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) Капітальні видатки 410000

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально - 

економічного розвитку територій 

(включаючи співфінансування) Капітальні видатки 1545000

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї Капітальні видатки 50000

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 10000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання Капітальні видатки 143490

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 19693379,04

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 40000

до рішення  сорок першої  сесії     Корюківської міської ради   

сьомого скликання    від  06 жовтня  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"   № 1-41/ VII

 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2020 році

РОЗПОДІЛ



0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами)). Капітальні видатки 1725379,04

0611180 1180 0990

Виконання заходів в рамках реалізації 

програма "Спроможна школа для кращих 

результатів"

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 5000000

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 6715600

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, 

що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку 1820000

0617325 7325 0443

Будівництво споруд, установ та 

закладівфізичної культури та спорту

ПК "Футбольний стадіон з облаштуванням трибун та 

роздягалень на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 4 по вулиці Шевченка, 116 а, м.Корюківка, 

Чернігівської області - будівництво" 213900

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, 

що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку

"Футбольний стадіон з облаштуванням трибун та 

роздягалень на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 4 по вулиці Шевченка, 116 а, м.Корюківка, 

Чернігівської області - будівництво" 2020 10077752 4128500

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 27186714,04 Х

Секретар міської ради                                                                                                              С.ОЛІЙНИК

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) 40967540 34535130 6432410 4956210

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 89000 89000

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 400000 400000

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 2020 рік"

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 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 8277100 8277100

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 991000 991000

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 1185900 1185900

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 111000 111000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

«Соціальний захист  окремих категорій населення на 2019-2021 

роки», "Програма захисту дітей та розвитку сімейних форм 

виховання у Корюківській міській територіальній громаді на 

2020-2022 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 335000 335000

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 120000 120000

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 2020-2022 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 тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання  від 

17.12.2019 7406510 7406510

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 2020 

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, тридцять першої 

сесії Корюківської міської ради 

від 17.12.2019 5510900 5086500 424400 424400

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 879000 879000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"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 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 3593320 3593320 3593320

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

"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 410000 410000 410000

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 7025900 7025900

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 150000 100000 50000 50000

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 10000 10000 10000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020 2022 роки" (Корюківська ЖЕК)

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 115290 115290 115290

0117671 7671 0491

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020 2022 роки" (КП "Благоустрій")

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2020 28200 28200 28200

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 573400 573400

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних

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  сорок першої  сесії     Корюківської міської ради   сьомого 

скликання    від 06 жовтня  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"   № 1-41/ VII



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 1430700 1430700

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 61500 61500

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 40967540 34535130 6432410 4956210

               Секретар міської ради                                                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ                              
                                                                                                                                           

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 2-41/VII 

 

Про  затвердження Програми підтримки  

та розвитку «Трудового архіву» у Корюківській  

міській  раді на 2020-2022 роки 
 

З метою реалізація державної політики у сфері архівної справи і 

діловодства та забезпечення зберігання і використання соціально значущих 

документів громадян, розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради 

від 02 жовтня 2020 року № 322, рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, керуючись Законом України «Про Національний архівний фонд і архівні 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму підтримки та розвитку «Трудового архіву» у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 
  

 

Міський голова                                Р.АХМЕДОВ 

  

https://ips.ligazakon.net/document/view/Z970280?ed=2018_03_22&an=168


ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сорок першої сесії  

Корюківської міської ради 

 сьомого скликання  
від 06 жовтня 2020 року  

№ 2-41/VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

підтримки та розвитку  

«Трудового архіву» 

 у Корюківській міській раді 

на 2020-2022 роки 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                              

м.Корюківка 

2020рік 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської  міської 

ради 

2. Підстави для розробки 

Програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

добровільне об’єднання територіальних 

громад», «Про Національний архівний фонд 

і архівні установи», рішення 31 сесії 

Корюківської районної ради 7 скликання від 

04.09.2020 №16-31/VII «Про передачу 

об’єктів спільної власності територіальних 

громад міста, селища та сіл Корюківського 

району в комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади» 

3. Розробник Програми  Виконавчий апарат міської ради  

4. Відповідальні виконавці Виконавчий комітет міської ради, 

комунальна організація «Трудовий архів» 

Корюківської міської ради  

5. Учасники Програми Корюківська міська рада, Комунальна 

організація «Трудовий архів» Корюківської 

міської ради  

6. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Корюківський міський бюджет 

Холминський селищний бюджет 

Корюківський районний бюджет 

 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 

  у тому числі:   

    2020 рік- 60,0 тис.грн; 

  2021 рік- 150,0 тис.грн;        

  2022 рік- 200,0 тис.грн.         

   

 

 

 

 

 

 

 



2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Архівні документи є складовою частиною світової культурної спадщини 

та інформаційних ресурсів, які використовуються з науковою метою, для 

забезпечення управлінської діяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, підприємств всіх форм власності, а також 

задоволення запитів громадян соціально-правового характеру. 

У зв’язку з ліквідацією підприємств та організацій різних форм власності 

гостро стоїть питання щодо забезпечення збереженості соціально значущих 

документів з кадрових питань (особового складу) та документів тимчасового 

зберігання, що утворилися у результаті їхньої діяльності, інших архівних 

документів, що не належать до Національного архівного фонду. Тому 

необхідно систематизувати документи з особового складу усіх ліквідованих 

підприємств, забезпечити їх збереження, налагодити видачу відповідних 

архівних довідок громадянам, які цього потребують. 

Ця проблема може бути вирішена шляхом забезпечення подальшої 

діяльності в громаді трудового архіву для зберігання даних документів та 

реалізації Програми підтримки та розвитку «Трудового архіву» у Корюківській 

міській раді на 2020-2022 роки ( далі – Програма). 

З прийняттям Програми комунальна організація «Трудовий архів» 

Корюківської міської ради  зможе виконувати покладені на неї завдання щодо 

зберігання документів, що не належать до Національного архівного фонду, 

відповідно до норм чинного законодавства.  

Підставою  для прийняття Програми підтримки та розвитку «Трудового 

архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки є закони України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Трудовим архівом надаються послуги з: виявлення документів за 

справами, виконання соціально-правових запитів громадян за документами 

архіву про прийняття, переведення, звільнення працівників, про трудовий стаж, 

про розмір заробітної плати, також виконання запитів юридичних осіб за 

документами архіву, виконання запитів з історії підприємств, установ, 

організацій.  

До трудового архіву прийнято за 2020 рік на зберігання 26 справ по 

особовому складу шести  ліквідованих підприємств та організацій. 

Всього в трудовому архіві на зберіганні знаходиться 170 фондів в 

кількості 11784 справ. 

 Трудовий архів зберігає 11427 одиниць справ з особового складу 

ліквідованих установ, які не входять до складу НАФ і є непрофільними для 

державної архівної установи.  

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ 
 

Мета Програми полягає у вирішенні пріоритетних завдань розвитку 

архівної справи в громаді, задоволенні соціальних потреб громадян щодо 



забезпечення збереженості для подальшого використання тих архівних 

документів, що не належать до складу Національного архівного фонду. 
 

 

4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ  

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ  

 

 Основними шляхами та способами, передбаченими в Програмі, та які 

спрямовані на розв’язання  проблем є: 

- реалізація державної політики в галузі архівної справи; 

- підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної  

самореалізації працівників архівної установи; 

- зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи для створення умов 

гарантованого зберігання документів, збільшення їх обсягу та розширення 

фондів; 

- створення належних умов для забезпечення захисту від несанкціонованого 

доступу, незаконного використання конфіденційної інформації щодо 

документів, що не належать до Національного архівного фонду;   

- приведення діловодства у відповідність з чинним законодавством,  

забезпечити зберігання та використання в соціально-правових цілях документів 

особового складу; 

- організація користування документами у службових, соціально-правових,  

наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам у 

встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з 

документів, що знаходяться на зберіганні; 

- забезпечення прав і  законних інтересів громадян щодо інформації  

соціально-правового характеру шляхом своєчасної видачі довідок. 
  

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, 

затверджених у міському бюджеті на зазначені цілі на відповідний рік, та за 

рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

Для виконання Програми передбачено здійснити такі заходи: 

  

№ 

п/п 

Найменування 

видатків 

Термін реалізації 

2020 2021 2022 

1. Оплата праці з 

нарахуваннями  

50,0 130,0 170,0 

2. Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання 

та інші видатки 

5,0 10,0 10,0 

3. Оплата енергоносіїв 5,0 10,0 20,0 

 ВСЬОГО 60,0 150,0 200,0 

 



6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

 Виконання Програми дасть змогу: 

 створити умови для гарантованого зберігання документів, що не належать 

до Національного архівного фонду; 

 задовольнити у необхідних обсягах потреби громадян щодо інформації  

соціально-правового характеру; 

забезпечити повноцінний захист документів; 

     створити ефективні умови для роботи працівників архіву; 

     створити засади для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення 

трудового архіву. 

 Строки виконання Програми: 2020-2022 роки.  

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорок перша сесія сьомого скликання)  

 

 

06 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                    № 3-41/VIІ 

 

Про списання майна  

міської комунальної власності 
 
 

Розглянувши звернення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 18.09.2020 року №01-12/643, відповідно до 

Положення про відчуження та списання майна, що є міською комунальною 

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

міської ради на списання з балансу спеціального вантажного автомобіля ГАЗ – 

53 А,  1979 року випуску, державний номер СВ 4659 ВІ, номер шасі 0402630, 

інвентарний номер 101510012, первісною балансовою вартістю 3273,00 грн. 

(три тисячі двісті сімдесят три гривні 00 копійок), знос 100%. 

 

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.)  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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06  жовтня 2020 року                          м. Корюківка                               № 4 - 41/VII 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 
 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 01.09.2020 року № 09-14/568, 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 Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради на баланс: 

1.1. Корюківського дошкільного навчального закладу №1 «Дельфін» 

художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради обладнання: 

- оверлок, інвентарний номер 111301549, первісною балансовою вартістю 

88,00 грн. (вісімдесят вісім гривень 00 копійок); 

- машинку швейну в  кількості 2 штуки,  інвентарний номер 111301502, 

первісною балансовою вартістю 130,00 грн. (сто тридцять гривень 00 копійок) за 

одиницю, на загальну суму 260,00 грн. (двісті шістдесят гривень 00 копійок); 

1.2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

плуг, інвентарний номер 111301474, первісною балансовою вартістю 203,00 грн. 

(двісті три гривні 00 копійок). 

 

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту (Наумчик І.В.), ДНЗ №1 

«Дельфін» (Рябченко В.О.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) 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 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорок перша сесія сьомого скликання)  

 

 

06 жовтня 2020 року                     м. Корюківка                                       № 5-41/VIІ 

 

Про надання згоди на прийняття майна  

 

Розглянувши клопотання Управління комунального майна Чернігівської 

обласної ради від 17.09.2020 року №02-883, Управління капітального 

будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації, 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. Надати згоду на прийняття у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області частини будівлі 

аптеки №162, що розташована за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, 

с. Наумівка, вул. Шевченка, 1. 

 

2. Надати згоду на прийняття у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади із державної власності витрати по 

об’єкту «Розширення очисних споруд в м.Корюківка» у сумі 336 525,18 грн. 

(триста тридцять шість тисяч п’ятсот двадцять п’ять гривень 18 копійок), в 

тому числі: будівельно-монтажні роботи – 142815,00 грн., інші витрати 

підрядника – 189989,18 грн., проектно-вишукувальні роботи – 221,0 грн., 

витрати на утримання служби  замовника (технічний нагляд) – 3500,00 грн.. 

 

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 

 

 (сорок перша сесія сьомого скликання)  

 

 

06 жовтня 2020 року                    м. Корюківка                                      № 6 - 41/VIІ 

 

Про прийняття майна та юридичних осіб  

у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши рішення тридцять першої сесії Корюківської районної ради 

сьомого скликання від 04 вересня 2020 року №14-31/VІІ, №15-31/VII, №16-

31/VІІ, враховуючи рішення тридцять дев’ятої сесії міської ради сьомого 

скликання від 09 липня 2020 року №30-39/VII «Про порушення клопотання 

перед Корюківською районною радою про передачу майна, що знаходиться у 

спільній власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського 

району та його прийняття в міську комунальну власність», 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. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської 

районної ради Чернігівської області» (Код ЄДРПОУ 02006320). 

1.1. Перейменувати комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради 

Чернігівської області» в комунальне некомерційне підприємство «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради. 

1.2. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради в новій 

редакції, що додається. 



2. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Корюківської районної ради (Код ЄДРПОУ 40377781). 

2.1. Перейменувати комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Корюківської районної ради в комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради. 

2.2. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини»» Корюківської міської ради в новій редакції, що додається. 

 

3. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади Районне комунальне 

спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Корюківкаліс» (Код ЄДРПОУ 

05389126). 

3.1. Затвердити Статут Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» в новій редакції, що 

додається. 

 

4. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади Корюківське районне комунальне 

підприємство «Рампа» (Код ЄДРПОУ 31461927). 

4.1. Перейменувати Корюківське районне комунальне підприємство 

«РАМПА» в комунальне підприємство «Рампа» Корюківської міської ради. 

4.2. Затвердити Статут комунального підприємства «Рампа» 

Корюківської міської ради в новій редакції, що додається. 

 

5. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади комунальну організацію 

«Корюківський районний трудовий архів» (Код ЄДРПОУ 37371067). 

5.1. Перейменувати комунальну організацію «Корюківський районний 

трудовий архів» в «Трудовий архів» Корюківської міської ради. 

5.2. Затвердити Статут «Трудового архіву» Корюківської міської ради в 

новій редакції, що додається. 

 

6. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади нерухоме майно згідно додатку 1 

до даного Рішення, транспортні засоби згідно додатку 2 до даного Рішення, що 



обліковуються на балансах комунальних підприємств (в тому числі 

некомерційних), зазначених в пп. 1-3 даного Рішення. 

 

7. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади та на баланс Корюківської міської 

ради нерухоме майно згідно додатку 3 до даного Рішення. 

 

8. Передати майно та транспортні засоби в оперативне управління 

(господарське відання) комунальних підприємств (в тому числі 

некомерційних), установ та організації, згідно додатку 1, 2, 4 до даного 

Рішення.  

 

9. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

прийняття-передачу комунальних підприємств (в тому числі некомерційних), 

установ та організації, майна та транспортних засобів, на підставі актів 

приймання-передачі. 

 

10. Юридичному відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради 

(Ващенко І.О.) здійснити організаційно-правові заходи щодо державної 

реєстрації юридичних осіб, нерухомого майна та транспортних засобів, 

зазначених в пунктах 1-7 даного рішення. 

 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                           Р. АХМЕДОВ 



                                                                                                                     

1 2 3 4 5 6 7

1 Приміщення полініки 

(харчоблок, інфекційне, 

відділення прозекторської)

м.Корюківка, 

вул.Вокзальна, 2

5166648,99 1970 534,5

2 Приміщення прозекторської 2129,60 1902 22,5

3 Приміщення для 

холодильної установки

3265,90 1970 12,0

4 Приміщення гаражу 34601,60 1963 214,8

5 Овощесховище 4621,10 1964 47,1

6 Туалет 366,30 2005

7 Житловий будинок м.Корюківка, 

вул.Зарічна,64

56000,00 1946 57,2

8 Житловий будинок м.Корюківка, 

вул.Соборна,5

60208,00 1962 37,6

9 Корпус ЦРЛ 14779246,13 1986 12205,0

10 Дезкамера 7764,00 2003 47,1

11 Приміщення для кисневих

балонів

1272,00 2003 32,8

12 Сарай 753,00 2005 4,0

13 Сарай 753,00 2005 15,1

14 Квартира №1 450864,30 2017 64,7

Додаток 1                                                                                                         

до рішення сорок першої сесії                                   

Ккорюківської міської ради сьомого скликання           

від 06.10.2020 року № 6-41/VII  

м.Корюківка, 

вул..Шевченка,101

та передаються в оперативне управління (господарське відання) юридичним особам міської ради

Корюківської міської територіальної громади

ПЕРЕЛІК

№ п/п

об’єктів нерухомого майна, що приймається в міську комунальну власність 

Перелік інвентарних 

об’єктів нерухомого майна

Місцезнаходження 

майна

Примітка (площа, 

довжина)

Рік введення в 

експлуатацію

Комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківська 

центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради 

м.Корюківка, 

вул.Шевченка,101,               код 

ЄДРПОУ 02006320

Балансова 

вартість, грн

Назва установи, підприємства, 

організації користувача майна

Заклади охорони здоров’я

м.Корюківка, 

вул.Шевченка, 89

м.Корюківка, 

вул.Франка,5-в



15 Квартира №2 445120,80 2017 47,3

16 Квартира №4 450864,30 2017 66,2

17 Квартира №17 455650,60 2017 50,6

18 Квартира №11 325137,00 2017 47,5

19 Квартира №14 327875,00 2017 47,9

20 Квартира №29 345672,00 2017 50,5

21 Гараж присройка м.Корюківка, 

вул.Вокзальна,9

6950,00 2000 31,24

22 Квартира №11 м.Корюківка, 

вул.Вокзальна,3 385000,00 1993 45,57

23 Квартира №3 м.Корюківка, 

вул.Бульварна,36 300000,00 1995 64,0

24 Гараж металевий 1689,00 2003 18,5

25 Гараж металевий 1689,00 2003 17,5

Всього: 25 23614141,62

1 Приміщення гаража 4567,00 2005 21,0

2 Частина приміщення гаража 5711,00 1963 39,0

3 Двокімнатна квартира        

№30

м.Корюківка, 

вул.Франка,5-в

470000,00 2018 60,6

4 Білощицько-Слобідський 

фельдшерський пункт

Будівля ФП с. Білошицька Слобода,                        

вул. Центральна, 58

8668,00 1994 130,0

5 Будянський фельдшерський 

пункт

Приміщення ФП с. Буда,                            

вул. Центральна, 6

74646,00 1978 87,12

6 Будівля ФП 24481,00 1966 48,7

7 Сарай цегляний 1018,00 1975 56,7

8 Забарівський  фельдшерський 

пункт

Приміщення ФП с.Забарівка,                     

вул. Гагаріна,30

13105,00 1990 79,0

9 Охрамієвицький  фельдшерський 

пункт

Приміщення ФП с. Охрамієвичі,  

вул.Шевченка,47

14939,00 1966 61,0

10 Приміщення ФП 99265,00 1962 120,0Прибинський фельдшерський 

пункт

с.Прибинь, вул..Лісова,3

с.Домашлин, 

вул..Молодіжна, 28

Домашлинський фельдшерський 

пункт

м.Корюківка, 

вул.Вокзальна,9

Комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківська 

центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради 

м.Корюківка, 

вул.Шевченка,101,               код 

ЄДРПОУ 02006320

Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги "Корюківський 

центр сімейної медицини» 

Корюківської міської  ради 

м.Корюківка, 

вул.Шевченка,101,                      

код ЄДРПОУ 40377781

м.Корюківка, 

вул.Шевченка,89

м.Корюківка, 

вул.Франка,5-в



11 Сарай 8634,00 1990 44,0

12 Приміщення ФП 8715,00 1968 96,0

13 Сарай 1061,00 1974

14 Приміщення пункту 

здоров’я

36965,00 1992 242,2

15 Хлів 2500,00 1992 44,0

16 Приміщення для установки 

побутового котла

44919,00 2008 12,0

17 Савинківський пунк здоров’я Будівля пункту здоров’я  с. Савинки,                   

вул. Л. Українки, 1

69517,00 1992 108,0

18 Будівля пункту здоров’я 5688,00 1986 54,0

19 Сарай 1100,00 1986 19,0

20 Тютюнницький фельдшерський 

пункт

Будівля ФП с. Тютюнниця,               

вул. Б.Хмельницького, 

52-а

3151,00 1967 54,0

21 Шишківський фельдшерський 

пункт

Будівля ФП с.Шишківка, 

вул.Центральна,27

6734,00 1992 98,0

22 Будівля ФП 26610,00 99,0

23 Сарай 2926,00 1947 52,8

24 Приміщення прачечної 3475,00 1957 90,0

25 Приміщення пункту 

здоров’я

87432,00 1904 280,0

26 Сарай 1200,00 2010 24,0

27 Приміщення гаража 5439,00 1966 57,6

28 Приміщення гаража 2572,00 1962 26,6

29 Приміщення стаціонару 101713,00 1957 417,0

30 Овочесховище 1699,00 1965 33,2

31 Хлів 10534,00 1972 40,6

32 Котельня 29078,00 1972 37,8

33 Приміщення пункту 

здоров’я

97819,00 1990 512,0

34 Приміщення конюшні 4493,00 1967 16,0

35 Приміщення для палива 10468,00 1939 96,0

36 Приміщення гаража 13667,00 1964 51,0

Всього: 36 1304509,00

Прибинський фельдшерський 

пункт

с.Прибинь, вул..Лісова,3

с.Рибинськ, 

вул.Перемоги,6/1 та 6/2

с.Сахутівка, 

вул..Шевченка,40-а

с.Рейментарівка, 

вул.Лісова,5

Олександрівський  пункт 

здоров’я

Комунальні підприємства

с. Сядрине,                      

вул. Заводська,  5

с. Олександрівка,                 

вул. Зарічна , 31

Перелюбський  пункт здоров’я с. Перелюб, 

вул.Центральна,28

Сахутівський пунк здоров’я

Рейментарівський 

фельдшерський пункт

Рибинський пунк здоров’я

Сядринська сільська лікарська 

амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини

Хотіївський  фельдшерський 

пункт

с.Хотіївка, 

вул.Довженка,9а



1 Контора підприємства 172228,97 1984 257,1

2 Склад 4384,02 1971 132,6

3 Столярний цех 10431,02 1980 260,5

4 Автогараж 575513,67 1981 418,4

5 Сушарка 4855,49 1988 50,4

6 Пилорама 3696,83 1977

7 Дом кордон 1805,00 2001

8 Склад ПММ 4348,81 2000 30,3

9 АЗС 8863,39 2000

10 Склад для зберігання п/м 56476,45 2014

11 Сушильна камера 1105383,57 2016

12 Адміністративна будівля 484982,94 2006 701,3

13 Теплиця 20002,15 2008

14 Наземна колія 98130,51 2009

15 Підїздний майданчик 9587,00 2006

16 Житловий  недобудований 

будинок

м.Корюківка,                  3 

пров. Лесі Українки, 8

2135,23

17 Житловий недобудований 

будинок

м.Корюківка,                           

3 пров. Лесі Українки, 9

15924,51

Всього: 17 2578749,56

Разом: 78 27497400,18

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК

м.Корюківка, 

вул.Дудка,46

Комунальне підприємство 

«Корюківкаліс»  Корюківської 

міської ради м.Корюківка, вул. 

Дудка, 46, код ЄДРПОУ 

05389126 

м.Корюківка, 

вул.Шевченка,241



                                                            Додаток 3  

                                                     до рішення сорок першої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання  

від 06 жовтня 2020 року № 6 - 41/VII  

 

 

 

Перелік 

об’єктів нерухомого майна, що приймається в міську комунальну власність  

Корюківської міської територіальної громади та на баланс Корюківської міської ради 
 

№ 

п/п 

Перелік інвентарних 

об’єктів нерухомого майна 

Місцезнаходження майна Балансова 

(первісна) 

вартість, грн. 

Рік введення 

в 

експлуатацію 

Примітки 

(площа, кв.м) 

1. Нежитлова будівля м.Корюківка, вул.Шевченка, 85а 156014,00  102,3 

2. Нежитлова будівля м.Корюківка, вул.Костюк Г., 20а 719611,00 1975 642,5 

3 Будинок вчителя м.Корюківка, вул.Шкільна, 5 7508,00  37,10 

 Всього: 3   883133,00   

 

 

Секретар міської ради                                                                            С. ОЛІЙНИК 
 



                                                            Додаток 4  

                                                     до рішення сорок першої сесії  

Корюківської міської ради сьомого скликання  

від 06 жовтня 2020 року № 6 - 41/VII  

 

 

 

Перелік 

об’єктів нерухомого майна, що закріплюється на праві оперативного управління та передається  

на баланс Юридичним особам Корюківської міської ради 
 

№ 

п/п 

Назва юридичної особи, за 

якою закріплюється майно 

Майно, що 

закріплюється 

Місцезнаходження 

майна 

Балансова 

(первісна) 

вартість, грн. 

Рік введення 

в 

експлуатацію 

Примітки 

(площа, 

кв.м) 

1. Комунальне підприємство 

«РАМПА» Корюківської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 31461927 

Частина 

нежитлової будівлі 

м.Корюківка,  

вул. Вокзальна, 8а 

54038,67 1995 49,0 

2. Комунальна організація 

«Трудовий архів» Корюківської 

міської ради 

код ЄДРПОУ 37371067 

Частина 

нежитлової будівлі 

55472,35 50,3 

3 Частина 

нежитлової будівлі 

м.Корюківка,  

вул. Костюк Г., 20а 

89198,16 

 

1975 79,64 

  Всього: 3   198709,18   

 

 

Секретар міської ради                                                                                   С. ОЛІЙНИК 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сорок перша сесія сьомого скликання)  

 

 

06 жовтня 2020 року                    м. Корюківка                                     № 7 - 41/VIІ 
 

Про затвердження на посаду  

 

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 

враховуючи рекомендації  постійних комісії 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, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила :  

 

 1. Затвердити ПИВОВАРА Сергія Григоровича на посаду генерального 

директора комунального некомерційного підприємства «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради з моменту 

перереєстрації  по 11 лютого 2024 року. 

 

2. Затвердити ЛЕЩЕНКО Світлану Віталіївну на посаду генерального 

директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»» 

Корюківської міської ради з моменту перереєстрації  по 16 травня 2021 року. 



3. Затвердити ІЛЛЮЧЕНКА Олексія Павловича на посаду директора 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» з моменту перереєстрації  по 28 квітня 2022 року. 

 

4. Затвердити КРИВДУ Тетяну Федорівну на посаду начальника 

комунального підприємства «Рампа» Корюківської міської ради з моменту 

перереєстрації  по 31 грудня 2020 року. 

 

5. Затвердити ІВАНЕНКО Тетяну Вікторівну на посаду директора  

«Трудового архіву» Корюківської міської ради з моменту перереєстрації по 31 

грудня 2022 року. 

  

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту та 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 

 

 (сорок перша сесія сьомого скликання)  

 

 

06 жовтня 2020 року                    м. Корюківка                                       № 8-41/VIІ 

 

Про прийняття майна та закладів освіти  

у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши рішення тридцять першої сесії Корюківської районної ради 

сьомого скликання від 04 вересня 2020 року № 6-31/VІІ, №16-31/VІІ, у зв’зку з 

придбанням шкільних автобусів за кошти освітянської субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, враховуючи рішення тридцять дев’ятої сесії 

міської ради сьомого скликання від 09 липня 2020 року №30-39/VII «Про 

порушення клопотання перед Корюківською районною радою про передачу 

майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад міста, 

селища та сіл Корюківського району та його прийняття в міську комунальну 

власність», 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. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність 

Білошицькослобідську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Корюківської 

районної ради Чернігівської області (Код ЄДРПОУ 32936804). 

1.1. Перейменувати Білошицькослобідську загальноосвітню школу І-ІІ 

ступенів Корюківської районної ради Чернігівської області в 

Білошицькослобідську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Корюківської 

міської ради Чернігівської області. 

1.2. Затвердити Статут Білошицькослобідської загальноосвітньої школи       

І-ІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської області в новій редакції, 

що додається.  

 



2. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність 

Охрамієвицьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Корюківської районної 

ради Чернігівської області (Код ЄДРПОУ 33201481). 

2.1. Перейменувати Охрамієвицьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів 

Корюківської районної ради Чернігівської області в Охрамієвицьку 

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської 

області. 

2.2. Затвердити Статут Охрамієвицької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Корюківської міської ради Чернігівської області в новій редакції, що 

додається. 

 

3. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність 

Перелюбську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Корюківської районної ради 

Чернігівської області (Код ЄДРПОУ 33330011). 

3.1. Перейменувати Перелюбську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Корюківської районної ради Чернігівської області в Перелюбську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської 

області. 

3.2. Затвердити Статут Перелюбської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Корюківської міської ради Чернігівської області в новій редакції, що 

додається. 

 

4. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність 

Прибинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Корюківської районної ради 

Чернігівської області (Код ЄДРПОУ 32936818). 

4.1. Перейменувати Прибинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів 

Корюківської районної ради Чернігівської області в Прибинську 

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської 

області. 

4.2. Затвердити Статут Прибинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області в новій редакції, що додається. 

 

5. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність 

нерухоме майно згідно додатку 1 та транспортні засоби згідно додатку 2, що 

закріплене за зазначеними в п.п. 1-4 даного рішення закладами освіти. 

 

6. Передати майно та транспортні засоби, зазначене в пункті 5 даного 

рішення в оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, згідно додатку 1 та 2. 

 



7. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність 

бібліотечний фонд та матеріальні цінності бібліотек-філій на підставі актів 

приймання-передачі та передати на баланс Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради. 

 

8. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

прийняття-передачу закладів освіти, майна та транспортних засобів, на підставі 

актів приймання-передачі 01 січня 2021 року. 

 

9. Прийняття безоплатно у міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади автобуси спеціалізовані для перевезення 

школярів ЕТАЛОН А08116Ш-0000020 в кількості дві одиниці, з номерами 

шассі Y6PAS8116LP001210 та  Y6PAS8116LP001211, вартістю 1 837 748,61 грн 

за одиницю, на загальну суму 3 675 497,22 грн (три мільйони шістсот сімдесят 

п’ять тисяч чотириста дев’яносто сім гривень 22 копійки) та передати в 

оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

 

10. Юридичному відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради 

(Ващенко І.О.) здійснити організаційно-правові заходи щодо державної 

реєстрації юридичних осіб, нерухомого майна та транспортних засобів, 

зазначених в пунктах 1-6 даного рішення. 

 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                             Р. АХМЕДОВ 

 



                                                                                                                     

1 2 3 4 5 6 7

1 Автобус АСЧ  ГАЗ -53 1990 8 213,00 СВ9089СВ

2 Трактор Т-40А 1968 4 173,00 12064 ЯО

3 Причіп 2 ПТС-4 1979 1 296,00 03944ЯР

Всього: 3 13 682,00

Секретар міської ради

 в оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

ПЕРЕЛІК

Державний 

реєстраційний 

номер

С.ОЛІЙНИК

Перелюбська ЗОШ I-III ст. 

Корюківської міської ради 

Чернігівської області,                       

код ЄДРПОУ 33330011

№ 

п/п

Назвазакладу освіти - користувача Марка транспортного засобу

Додаток 2                                                                                                    

до рішення сорок першої  сесії Корюківської міської ради                  

сьомого скликання від 06.10.2020 року № 8-41/VII  

транспортних засобів, що приймаються у міську комунальну власність                                                                                                                                                          

Корюківської міської територіальної громади  та передаються

Заклади  освіти

Рік випуску Балансова 

(первісна) 

вартість, грн 

Примітка 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                         м. Корюківка                                № 9 - 41/VІI 

 

Про внесення змін до деяких рішень  

міської ради із земельних питань 

 

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 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.Виключити з п. 1 рішення тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 25-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 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 жилого 

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

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

вул. Корнієвського, 19, м. Корюківка Веретенник Марині Миколаївні, 

Веретеннику Дмитру Миколайовичу та Веретенник Ніні Петрівні та додати до 

п. 2 рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 року № 25-31/VII «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» у частині надання дозволу 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 жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.) площею 

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Корнієвського, 19,                        



м. Корюківка Веретенник Марині Миколаївні, Веретеннику Дмитру 

Миколайовичу та Веретенник Ніні Петрівні у зв’язку з поданою заявою. 

 

2. Внести зміни до п. 4 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 кадастрового номеру 

земельної ділянки, за рахунок якої виділялась Карпинському Володимиру 

Кіндратовичу земельна ділянка для передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій редакції, а 

саме: «за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з кадастровим номером 7422483500:07:001:0029», 

замість «за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з кадастровим номером 7422483500:07:000:1184» у 

зв’язку з поданою заявою. 

 

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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                 № 10 - 41/VІI 

 

Про відміну деяких рішень Корюківської  

міської ради із земельних питань 

  

Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

1. Відмінити п. 3 рішення тридцять шостої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 28.05.2020 р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» № 19-36/VII у частині надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

подальшої передачі її безоплатно у власність Жарій Валентині Олексіївні для 

ведення особистого селянського господарства площею орієнтовно 1,00 га , яка 

розташована за адресою: с. Воловики у зв’язку з поданою заявою. 

 

2. Відмінити п. 3 рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 19.07.19 р. «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою» № 11-25/VII у частині надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі її 

безоплатно у власність Савості Михайлу Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Кирилівка у зв’язку з поданою заявою. 

 

3.Відмінити п. 4 рішення двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 18.10.19 р. «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою» № 15-27/VII у частині надання дозволу 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  

Поді Олені Миколаївні для ведення особистого селянського господарства 

площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422488700:05:000:1185. 

 

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 
                                                                                                                                   

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                         м. Корюківка                               № 11 - 41/VІI 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

 

 Розглянувши заяви фізичних 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 з 01.09.2020 року дію договору оренди землі від 05 грудня 

2013 року шляхом його розірвання, укладеного з Греченком Віктором 

Дмитровичем на земельну ділянку загальною площею 0,2500 га, яка 

розташована на території Корюківської міської ради в с. Наумівка,                           

вул. Садова, 36, Корюківського району, Чернігівської області та 

використовувалася для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з поданою 

заявою. Кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:01:001:0079. 

1.1. Греченку Віктору Дмитровичу зареєструвати додаткову угоду про 

розірвання договору оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства. 

 



2. Поновити з Савченком Олександром Олександровичем договір оренди 

землі від 22.07.2019 року на земельну ділянку загальною площею 0,0216 га, яка 

розташована по вул. Вокзальна, 16/2, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:001:1493, та використовується для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, терміном на 1 (один) рік з 

22.07.2020 року та на тих самих умовах.  

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти додаткову 

угоду до договору оренди землі від 22.07.2019 року з Савченком Олександром 

Олександровичем. 

 

3. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та фізичною особою – підприємцем 

Гурбиком Олексієм Анатолійовичем від 25.12.2014 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

5,1523 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 585), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422480500:04:000:0585, яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області; 

3.1. Фізичній особі – підприємцю Гурбику Олексію Анатолійовичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у частині 

витребуваної земельної ділянки громадянином відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

4. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та фізичною особою – підприємцем 

Гурбиком Олексієм Анатолійовичем від 25.12.2014 року у частині земельної 

ділянку на яку наявне право приватної власності, а саме: 

5,7278 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 592), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422480500:04:000:0592, яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

4.1. Фізичній особі – підприємцю Гурбику Олексію Анатолійовичу 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

5. Припинити дію договору оренди землі від 17 лютого 2016 року шляхом 

його розірвання, укладеного з Шестак Людмилою Вікторівною на земельну 

ділянку загальною площею 0,1000 га, яка розташована на території 

Корюківської міської ради в м. Корюківка, вул. Набережна, 18-а, 

Корюківського району, Чернігівської області та використовувалася для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з поданою заявою. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:1167. 



5.1. Шестак Людмилі Вікторівні зареєструвати додаткову угоду про 

розірвання договору оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

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 
                                                                                                    

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                                № 12 - 41/VІI 

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 

«КИТАЙСЬКО – УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ «ФАНДА» 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,  статтями 7, 31-33 

Закону України «Про оренду землі», статтею 288 Податкового кодексу України, 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.) ТОВ «КИТАЙСЬКО – УКРАЇНСЬКА АГРАРНА 

КОМПАНІЯ «ФАНДА» загальною площею 16,7442 га, яка розташована за 

адресою: вул. Зарічна, 89, м. Корюківка. 

1.1. Надати в оренду ТОВ «КИТАЙСЬКО – УКРАЇНСЬКА АГРАРНА 

КОМПАНІЯ «ФАНДА» земельну ділянку площею 16,7442 га з кадастровим 

номером 7422410100:04:000:1514 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, яка розташована за адресою: вул. Зарічна, 89, м. Корюківка. 

1.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 



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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

06 жовтня 2020 року                          м. Корюківка                            № 13 - 40/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій 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 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 Іващенко Раїсі Павлівні 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, № 6 сіножаті, № 272 пасовища. 

 



2. Дати дозвіл Костючку Олександру Семеновичу 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. Шевченка», а саме:  

№ 277 рілля, № 36 сіножаті; 

№ 280 рілля, № 233 сіножаті. 

 

3. Дати дозвіл Тужик 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                             

«Україна», а саме:  

№ 17 рілля. 

 

4. Дати дозвіл Кравченку Володимиру Іллічу 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                             

«Лісове», а саме:  

№ 135 рілля, №132 сіножаті, № 257 пасовища. 

 

5. Дати дозвіл Кулько Олені 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                             

«Лісове», а саме:  

№ 89 рілля, № 157 сіножаті, № 203 пасовища. 

 

6. Дати дозвіл Савченко Любові Петрівні 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. Дімітрова», а саме:  

№ 228 рілля, № 182 сіножаті, № 207 пасовища. 



7. Дати дозвіл Бардакову Володимиру 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. Дімітрова», а саме:  

№ 230 рілля, № 184 сіножаті, № 208 пасовища. 

 

8. Дати дозвіл Ніколаєнко Олені Володимирівні 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:  

№ 90 рілля, № 90 сіножаті, № 90 пасовища. 

 

9. Дати дозвіл Машталіру 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:  

№ 4/236 рілля, № 11/481 кормові угіддя. 

 

10. Дати дозвіл Петрикею Олександру 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                             

«ім. Леніна», а саме:  

№ 117 рілля, № 1117 рілля. 

 

11. Дати дозвіл Воскобой Наталії 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:  

№ 184 рілля, № 1184 рілля. 



12. Дати дозвіл Хобелу Андрію 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                             

«Лісове», а саме:  

№ 132 рілля, № 160 сіножаті, № 84 пасовища.  

 

13. Дати дозвіл Минку Андрію 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. Леніна», а саме:  

№ 261 рілля, № 1261 рілля. 

 

14. Дати дозвіл Лойченко Наталії Борисівні, Крес Ірині Олександрівні та 

Близнюк Світлані 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 «Лісове», а саме:  

№ 134 рілля, № 161 сіножаті, № 86 пасовища.  

 

15. Дати дозвіл Лойченко Наталії Борисівні, Крес Ірині Олександрівні та 

Близнюк Світлані 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 «Лісове», а саме:  

№ 133 рілля, № 153 сіножаті, № 85 пасовища.  

 

16. Дати дозвіл Кириленко Анастасії Петрівні 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                             

«Рассвет», а саме:  

№ 147 рілля, № 332 сіножаті, № 320 пасовища. 

№ 95 рілля, № 360 сіножаті, № 233 пасовища. 



№ 208 рілля, № 334 сіножаті, № 257 пасовища. 

 

17. Дати дозвіл Сластьону Сергію Олександровичу 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                             

«Рассвет», а саме:  

№ 70 рілля, № 218 сіножаті, № 93 пасовища. 

 

18. Дати дозвіл Хобел Ніні Володимирівні 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:  

№ 75 рілля, № 12 сіножаті, № 64 пасовища. 

 

19. 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. 

 

20. 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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

  

06 жовтня 2020 року                         м. Корюківка                            № 14 - 41/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.): 

- Ананку Сергію Васильовичу, Ананку Ігору Васильовичу та Ананко 

Любові Миколаївні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою: 

вул. Корня, 5, с. Наумівка. 

- Підгорній Тетяні Василівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Шевченка, 11, с. Сядрине. 

 

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.): 

-Ярошенко Валентині Іванівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Центральна, 74, с. Олександрівка. 



-Розстальному Василю Карповичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Туніка, 55, с. Рейментарівка. 

-Дубику Миколі Івановичу площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Робоча, 1, с. Сядрине. 

 

- для індивідуального дачного будівництва, (КВЦПЗ 07.03.): 

-Алєксєєву Володимиру Миколайовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Дачна, 59-Б, с. Кугуки.  

-Кондратенку Григорію Федоровичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Дачна, 50-В, с. Кугуки. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проєкту 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.): 

-Дзюбі Аллі Олексіївні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка. 

-Ковалевській Наталії Олексіївні площею орієнтовно 0,07 га, яка 

розташована за адресою: пров. Садовий, м. Корюківка. 

-Жарко Марині Леонідівні площею орієнтовно 0,05 га, яка розташована за 

адресою: вул. Зелена, м. Корюківка. 

 

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

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

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Демидок Миколі Сергійовичу площею орієнтовно 1,70 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 32, с. Сахутівка.  

-Рудій Оксані Олександрівні площею орієнтовно 2,0 га, яка розташована 

за адресою: с. Кирилівка. 

-Вінніченку Павлу Олексійовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Грукалу Володимиру Миколайовичу площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

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

розташована за адресою: вул. Кошового, с. Костючки.  

-Давиденку Віктору Миколайовичу площею орієнтовно 1,60 га, яка 

розташована за адресою: вул. Кошового, с. Костючки.  

-Устименко Ганні Григорівні площею орієнтовно 1,70 га, яка розташована 

за адресою: вул. Матросова, 19, с. Сахутівка.  

-Ткаченку Борису Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Самотуги. 

-Пальчиковській Валентині Анатоліївні площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Юсифова Расмия Албанда кизи площею орієнтовно 0,70 га, яка 

розташована за адресою: с. Савинки. 



-Прищепі Надії Василівні площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована за 

адресою: с. Бурківка. 

-Миронюку Михайлу Анатолійовичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Ярошенко Валентині Іванівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Центральна, 74, с. Олександрівка. 

-Яременко Наталії Олексіївні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, с. Верхолісся. 

-Товстоног Вірі Андріївні площею орієнтовно 0,60 га, яка розташована за 

адресою: вул. Шевченка, 21, с. Верхолісся. 

-Аполону Сергію Андрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Бешківка. 

 

4. Дати дозвіл на розробку проєкту 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.): 

- Грищенко Андрію 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 

7422410100:04:000:1493. 

- Грищенко Марині Геннадіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1493. 

- Алтухову Євгену 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 

7422488700:05:000:1208. 

- Дрозду Олександру 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 

7422488700:05:000:1208. 

- Назаренко Вірі Євгенівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3166. 

- Дмитренку Дмитру 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 

7422489200:07:000:1889. 

- Савості Михайлу 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 

7422483500:07:000:1181. 

- Жарій Валентині 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 

7422483500:07:000:1181. 

- Ткаченко Поліні Едуардівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1185. 

- Поді Олені Миколаївні площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1219. 

- Черток Ірині 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 

7422489200:07:000:1900. 

- Стукало 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 

7422489200:07:000:1920. 

- Білій Ользі 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 

7422488700:05:000:1235. 

- Кепку Дмитру 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 

7422410100:04:000:1476. 

- Осипенко Марії 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 

7422488700:05:000:1235. 

- Лиходію Євгену 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 

7422488700:05:000:1235. 

- Гордієнко Наталії 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 

7422488700:05:000:1235. 

- Стецову Володимиру 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 

7422488700:05:000:1235. 

- Стецовій Ніні Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1235. 

- Логвиненко Поліні Дмитрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1476. 

- Логвиненку Галіні Дмитрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1476. 

- Пилипенко Раїсі 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 

7422489400:03:000:0877. 

- Шуляченку Юрію 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 

7422489400:03:000:0877. 

- Долбіній Людмилі 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 

7422489200:07:000:2238. 

- Гарбуз Ларисі Валентинівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1493. 

 

5. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для надання її в оренду:  

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, (КВЦПЗ 03.07.): 

- Корюківському споживчому товариству площею орієнтовно 0,11 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 19, с. Турівка. 

 

6. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для оформлення права комунальної власності:  

- для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

(КВЦПЗ 03.15.): 

- Корюківській міській раді площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована 

за адресою: вул. Шевченка, 66 Г, с. Наумівка. 



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 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                              № 15 - 41/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) Корню Василю 

Васильовичу за межами села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

1.1. Передати Корню Василю Васильовичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,5864 га – рілля (пай 13/388), кадастровий номер 7422485500:06:001:0638 

0,3874 га – сіножаті (пай 31/388), кадастровий номер 7422485500:06:001:1285 

0,4899 га – пасовища (пай 35/388), кадастровий номер 7422485500:06:001:1714 



для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

1.2. Зобов’язати Корня Василя Васильовича 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) Щепоткиній 

Світлані Михайлівні та Резнік Аллі Миколаївні за межами села Савинки, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

2.1. Передати Щепоткиній Світлані Михайлівні та Резнік Аллі Миколаївні 

у спільну часткову власність по 2/3 частці та 1/3 частці відповідно земельні 

ділянки, а саме: 

2,5100 га – рілля (пай 10/454), кадастровий номер 7422488300:03:000:0961 

0,5199 га – пасовища (пай 5/125), кадастровий номер 7422488300:03:000:0410 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Щепоткину Світлану Михайлівну та Резнік Аллу 

Миколаївну 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) Савченку Борису 

Григоровичу за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

3.1. Передати Савченку Борису Григоровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,5097 га – рілля (пай 8/390), кадастровий номер 7422488300:03:000:0896 

2,5101 га – рілля (пай 10/468), кадастровий номер 7422488300:03:000:0976 

0,3601 га – пасовища (пай 6/374), кадастровий номер 7422488300:03:000:0694 

0,6435 га – пасовища (пай 6/455), кадастровий номер 7422488300:03:000:1132 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Савченка Бориса Григоровича 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) Усік Наталії 



Василівні за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

4.1. Передати Усік Наталії Василівні у власність земельні ділянки, а саме: 

2,5101 га – рілля (пай 10/453), кадастровий номер 7422488300:03:000:0960 

0,7001 га – пасовища (пай 5/3), кадастровий номер 7422488300:03:000:0273 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Усік Наталію Василівну 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) Никифоренко 

Антоніні Володимирівні за межами села Савинки, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

5.1. Передати Никифоренко Антоніні Володимирівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,5098 га – рілля (пай 10/457), кадастровий номер 7422488300:03:000:0964 

2,5100 га – рілля (пай 10/458), кадастровий номер 7422488300:03:000:0965 

0,7001 га – пасовища (пай 5/2), кадастровий номер 7422488300:03:000:0272 

0,3601 га – пасовища (пай 6/345), кадастровий номер 7422488300:03:000:0665 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Никифоренко Антоніну Володимирівну 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) Олійник Любові 

Михайлівні за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

6.1. Передати Олійник Любові Михайлівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5100 га – рілля (пай 8/418), кадастровий номер 7422488300:03:000:0924 

1,6749 га – рілля (пай 10/462 (1)), кадастровий номер 7422488300:03:000:0970 

0,8315 га – рілля (пай 12/462 (2)), кадастровий номер 7422488300:03:000:1008 

0,7001 га – пасовища (пай 5/1), кадастровий номер 7422488300:03:000:0271 

0,7654 га – пасовища (пай 5/85), кадастровий номер 7422488300:03:000:0370 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 



6.2. Зобов’язати Олійник Любов Михайлівну 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) Кучеренку 

Леоніду Анатолійовичу за межами села Тютюнниця, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

7.1. Передати Кучеренку Леоніду Анатолійовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4201 га – рілля (пай 11/91), кадастровий номер 7422489200:07:000:1445 

0,2043 га – пасовища (пай 4/152), кадастровий номер 7422489200:07:000:1125 

0,5007 га – сіножаті (пай 6/152), кадастровий номер 7422489200:07:000:1981 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Кучеренка Леоніда Анатолійовича 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) Єкименко Любові 

Миколаївні та Теселько Надії Миколаївні за межами села Тютюнниця, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

8.1. Передати Єкименко Любові Миколаївні та Теселько Надії Миколаївні 

у спільну часткову власність  ½ частці відповідно земельні ділянки, а саме: 

2,4200 га – рілля (пай 14/145), кадастровий номер 7422489200:07:000:1502 

0,2048 га – пасовища (пай 4/191), кадастровий номер 7422489200:07:000:2162 

0,5008 га – сіножаті (пай 6/191), кадастровий номер 7422489200:07:000:2163 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Єкименко Любов Миколаївну та Теселько Надія 

Миколаївну 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гудим Марії 

Герасимівні за межами села Рейментарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

9.1. Передати Гудим Марії Герасимівні  у власність земельні ділянки, а 

саме: 



1,7876 га – рілля (пай 149), кадастровий номер 7422487500:07:000:0539 

0,7032 га – пасовища (пай 59), кадастровий номер 7422487500:07:000:1161 

0,3851 га – сіножаті (пай 37), кадастровий номер 74224897500:07:000:1206 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Рейментарівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

9.2. Зобов’язати Гудим Марію Герасимівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Борисовичу за межами села Хотіївка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

10.1. Передати Вовку Олександру Борисовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,1281 га – рілля (пай 76), кадастровий номер 7422489400:03:000:0563 

0,3939 га – пасовища (пай 141), кадастровий номер 7422489400:03:000:0138 

1,1071 га – сіножаті (пай 6), кадастровий номер 7422489400:03:013:0287 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка, Корюківського району, Чернігівської області. 

10.2. Зобов’язати Вовка Олександра Борисовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Демченку Дмитру 

Григоровичу за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

11.1. Передати Демченку Дмитру Григоровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,5100 га – рілля (пай 10/470), кадастровий номер 7422488300:03:000:0978 

2,5100 га – рілля (пай 10/455), кадастровий номер 7422488300:03:000:0962 

0,3599 га – пасовища (пай 6/368), кадастровий номер 7422488300:03:000:0688 

0,5630 га – пасовища (пай 6/459), кадастровий номер 7422488300:03:000:1133 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 

11.2. Зобов’язати Демченка Дмитра Григоровича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 



12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Метлі Павлу 

Володимировичу за межами села Бреч, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

12.1. Передати Метлі Павлу Володимировичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,4584 га – рілля (пай 26), кадастровий номер 7422481500:07:008:0014 

0,6466 га – пасовища (пай 183), кадастровий номер 7422481500:07:000:0983 

0,2640 га – сіножаті (пай 144), кадастровий номер 7422481500:07:000:0311 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області. 

12.2. Зобов’язати Метлу Павла Володимировича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кохась Валентині 

Іванівні за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 

13.1. Передати Кохась Валентині Іванівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5098 га – рілля (пай 10/472), кадастровий номер 7422488300:03:000:0980 

0,7526 га – пасовища (пай 5/38), кадастровий номер 7422488300:03:000:0308 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області. 

13.2. Зобов’язати Кохась Валентину 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. 

 

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 
                                               

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                      м. Корюківка                                  № 16 - 41/VІI 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність 

  

 Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 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, 125, 

126 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею 0,0500 га, яка передається у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.), що розташована за адресою:   

м. Корюківка, вул. Бульварна, 25 Б, Корюківського району, Чернігівської 

області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1915. 

 

 2.Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельну ділянку, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                         м. Корюківка                               № 17 - 41/VІI 

 

Про прийняття земельних ділянок 

у комунальну власність 
 

 Розглянувши наказ Головного управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області від 13.08.2020 року № 25-11889/14-20-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 

7422482000:06:002:0092) площею 2,9736 га, розташовану на території 

Корюківської міської ради (за межами населених пунктів) Корюківського 

району Чернігівської області.  

 

2. Прийняти з державної у комунальну власність земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 

7422482000:06:002:0093) площею 1,5582 га, розташовану на території 

Корюківської міської ради (за межами населених пунктів) Корюківського 

району Чернігівської області. 

 

3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

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



Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківської міської 

ради згідно вимог чинного законодавства. 

 

4. 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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                         м. Корюківка                                № 18- 41/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 перелік земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для продажу права оренди на земельних 

торгах у формі аукціону 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 сорок першої сесії 

 Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 06.10.2020 № 18-41/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 

38,0815 7422482000:06:001:0144 оренда 

 

 

Секретар міської ради         С.ОЛІЙНИК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сорок першої сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 06.10.2020 № 18-41/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 

7422482000:06:001:0144 38,0815 169365,84 10 16936,58 84,68 

 

 

Секретар міської ради         С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня  2020 року                      м. Корюківка                                 № 19 - 41/VІI 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

зі зміною цільового призначення  

 

 Розглянувши заяви Свідельської О.І., Свідельського О.М. та проєкти 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення, враховуючи наявність погоджень, рекомендацій 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 Свідельській Олені Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель 

«для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (КВЦПЗ 01.01.)» 

в землі «для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.)», 

яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту села Забарівка), Корюківського району, 

Чернігівської області, площею 2,0000 га, розроблений фізичною особою – 

підприємцем Кузьменком Віталієм Івановичем. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 7422483500:07:000:1345 із земель «для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» (КВЦПЗ 01.01.)» в землі ««для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.)», яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту села Забарівка), Корюківського району, Чернігівської області. 



1.2. Передати Свідельській Олені Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1345) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Забарівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

2. Затвердити Свідельському Олександру Миколайовичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 

змінюється із земель «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» (КВЦПЗ 01.01.)» в землі «для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03.)», яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Забарівка), 

Корюківського району, Чернігівської області, площею 2,0000 га, розроблений 

фізичною особою – підприємцем Кузьменко Віталієм Івановичем. 

2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 7422483500:07:000:1343 із земель «для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» (КВЦПЗ 01.01.)» в землі ««для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.)», яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту села Забарівка), Корюківського району, Чернігівської області. 

2.2. Передати Свідельському Олександру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:07:000:1343) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Забарівка), 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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                         м. Корюківка                             № 20 - 41/VІI 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

  

 Розглянувши клопотання ДП «Чернігівський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою» та проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, 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», статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району, Чернігівської області площею 38,0815 га 

(кадастровий номер 7422482000:06:001:0144), яка була утворена в результаті 

поділу земельної ділянки 7422482000:06:001:0076 (площею 39,7747 га) на дві 

земельні ділянки:  

площею 38,0815 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0144; 

площею 1,6932 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0143. 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на новоутворені земельні ділянки. 

 

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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                         м. Корюківка                              № 21 - 41/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Будянського  

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 Заяць Ніні Пилипівні 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. Шкільна, 34, с. Соснівка. 

1.1. Передати Заяць Ніні Пилипівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Шкільна, 34, 

с. Соснівка, кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:03:000:0015, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

2. Затвердити Пучину Володимиру Євгеновичу 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. Першотравнева, 5, с. Петрова Слобода. 

2.1. Передати Пучину Володимиру Євгеновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Першотравнева, 5, с. Петрова Слобода, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482000:05:000:0004, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Затвердити Кириченку Віктору Володимировичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8048  га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Кириченку Віктору Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,8048 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482000:06:001:0103) 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 Григоренку Володимиру Володимировичу проєкт 

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) біля села Маховики, Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Григоренку Володимиру Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482000:06:002:0117) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту) біля села Маховики, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

5. Затвердити Олексієнко Наталії 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. Першотравнева, 2-а, с. Петрова Слобода. 

5.1. Передати Олексієнко Наталії Юріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Першотравнева, 2-а, с. Петрова Слобода, кадастровий номер земельної 



ділянки 7422482000:05:000:0027, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

6. Затвердити Олексієнко Наталії Юріївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2605 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту с. Петрова 

Слобода, вул. Першотравнева, 2-а), Корюківського району, Чернігівської 

області.  

6.1. Передати Олексієнко Наталії Юріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2605 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:05:000:0028) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту с. Петрова Слобода, вул. Першотравнева, 2-а), 

Корюківського району, Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Шарому Тарасу Віталійовичу проєкт 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. Маховики), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Шарому Тарасу Віталійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:04:001:0016) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту с. Маховики), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

8. 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. 

 

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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                              № 22 - 41/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Домашлинського  

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 Морозу Андрію Едуардовичу проєкт 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 села Домашлин,                                       

вул. Першотравнева, 20), Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Морозу Андрію Едуардовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0183) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Домашлин, вул. Першотравнева, 20), Корюківського 

району, Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Макаренку Валерію Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5317 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Домашлин), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Макаренку Валерію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5317 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0187) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Домашлин), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Абинашному В’ячеславу Івановичу проєкт 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 села Домашлин, 

вул. Польова), Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Абинашному В’ячеславу Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0186) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Домашлин, вул. Польова), 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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                                № 23 - 41/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 Нестеренку Миколі Павловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4200 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Нестеренку Миколі Павловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4200 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0065) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Кузьменко Оксані Петрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,7000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Кирилівка), 

Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Кузьменко Оксані Петрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:03:000:0014) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Кирилівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Дулі Тетяні 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. Гагаріна, 60, с. Забарівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

3.1. Передати Дулі Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 60, 

с. Забарівка Корюківського району Чернігівської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422483500:01:000:0063, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови.  

 

4. Затвердити Нестеренку Миколі 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 0,2500 га, по вул. Шкільна, 63, с. Воловики Корюківського району 

Чернігівської області. 

4.1. Передати Нестеренку Миколі Павловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Шкільна, 63, с. Воловики Корюківського району Чернігівської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:02:001:0064, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

5. Затвердити Скибі Софії Вікторівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,2460 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля                   

села Забарівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Скибі Софії Вікторівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,2460 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1266) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населеного пункту) біля села Забарівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

6. Затвердити Рябовій Катерині Степанівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,4472 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Рябовій Катерині Степанівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,4472 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:1328) 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 Арковській Олені Прано проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6877 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Арковській Олені Прано безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,6877 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1212) 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 Сидориній Катерині Тарасівні проєкт 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 Сидориній Катерині Тарасівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1346) 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 Штирхуну Юрію Павловичу проєкт 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 села Кирилівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Штирхуну Юрію Павловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:03:000:0013) із земель сільськогосподарського призначення 



комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Кирилівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

10. Затвердити Заріцькій Аллі Олександрівні проєкт 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 села Воловики), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Заріцькій Аллі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0063) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Воловики), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

11. Затвердити Сбитному Олександру Леонідовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

0,2790 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

11.1. Передати Сбитному Олександру Леонідовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,2790 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422483500:02:002:0031) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Воловики), 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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                      м. Корюківка                                 № 24 - 41/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 Жудіку Віктору Володимировичу 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. Корнієвського, 1, м. Корюківка. 

1.1. Передати Жудіку Віктору Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Корнієвського, 1, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1911, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

2. Затвердити Андрієнку Олексію Борисовичу проєкт 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. Польова, м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Андрієнку Олексію Борисовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Польова, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1901, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Затвердити Савенку Сергію Федоровичу 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. Суворова, 9, м. Корюківка. 

3.1. Передати Савенку Сергію Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Суворова, 9, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1391, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

4. Затвердити Капустіній Ганні Григорівні 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. Польова, 18, м. Корюківка. 

4.1. Передати Капустіній Ганні Григорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0783 га, по 

вул. Польова, 18, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1912, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

5. Затвердити Хоменку Петру 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 пров. Франка, 35, м. Корюківка. 



5.1. Передати Хоменку Петру Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею  0,1000 га, по пров. Франка, 35, 

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1910, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

6. Затвердити Окуску Олександру 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 0,0847 га, по вул. Костюк Г., 4, м. Корюківка. 

6.1. Передати Окуску Олександру Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0847 га, по 

вул. Костюк Г., 4, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1556, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

7. Затвердити Скрипці Леоніду Григоровичу 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. Робітнича, 14, м. Корюківка. 

7.1. Передати Скрипці Леоніду Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Робітнича, 14, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1390, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8. Затвердити Данько Нелі Михайлівні 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. Довженка Олександра, 30, м. Корюківка. 

8.1. Передати Данько Нелі Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                               

вул. Довженка Олександра, 30, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 



ділянки 7422410100:01:001:1554, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

9. Затвердити Бикову 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 0,0898 га, по вул. Хмельницького Б., 25, м. Корюківка. 

9.1. Передати Бикову Олександру Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0898 га, по                                          

вул. Хмельницького Б., 25, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1555, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

10. Затвердити Іваненко Олені Василівні проєкт 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. Омеляна Каруки, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Іваненко Олені Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                         

вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1889, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

11. Затвердити Гудимову Олексію Миколайовичу проєкт 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. Захисників України, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

11.1. Передати Гудимову Олексію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Захисників України, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1868, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

12. Затвердити Лагодній Ірині Анатоліївні проєкт 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. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

12.1. Передати Лагодній Ірині Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1906, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

13. Затвердити Деркач Ніні 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 0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 26-А, м. Корюківка. 

13.1. Передати Деркач Ніні Дмитрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                               

вул. 8-го Березня, 26-А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1664, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

14. Затвердити Романенко Світлані Анатоліївні та Шуляк Наталії 

Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по                                 

вул. Соборна, 152, м. Корюківка. 

14.1. Передати Романенко Світлані Анатоліївні та Шуляк Наталії 

Анатоліївні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 152,                         

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1557, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 



15. Затвердити Бабич Галині 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. Мічуріна, 33, м. Корюківка. 

15.1. Передати Бабич Галині Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Мічуріна, 33, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1379, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

16. Затвердити Харченку Геннадію Андрійовичу 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. Перемоги, 2-й, 1, м. Корюківка. 

16.1. Передати Харченку Геннадію Андрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

пров. Перемоги, 2-й, 1, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1553, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

17. Затвердити Логвиненку Дмитру Михайловичу проєкт 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. Суворова, м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

17.1. Передати Логвиненку Дмитру Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

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

пров. Суворова, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1393, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

18. Затвердити Бурому Петру Пилиповичу 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 0,0671 га, по вул. З. Космодем’янської, 20, м. Корюківка. 

18.1. Передати Бурому Петру Пилиповичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0671 га, по 

вул. З. Космодем’янської, 20, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:1558, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

19. Затвердити Милейко Ользі Василівні проєкт 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 Милейко Ользі Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0079) 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 Милейку Олегу Валерійовичу проєкт 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 Милейку Олегу Валерійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0081) 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 Поплюйко Ярославі Валеріївні проєкт 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 Поплюйко Ярославі Валеріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0080) 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 Бакланському Миколі 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 0,0951 га, по                                   

пров. Перемоги, ІІ-й, 5, м. Корюківка. 

22.1. Передати Бакланському Миколі Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею               

0,0951 га, по пров. Перемоги, ІІ-й, 5, м. Корюківка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:001:1560, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

23. Затвердити Бистревській Наталії Федорівні 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 0,0970 га, по вул. Чкалова, 4, м. Корюківка. 

23.1. Передати Бистревській Наталії Федорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0970 га, по 

вул. Чкалова, 4, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1559, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

24. 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. 

 

25. 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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                              № 25 - 41/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Наумівського  

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 Кожановській Ганні Андріївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4421 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Кожановській Ганні Андріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4421 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0260) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

2. Затвердити Сенько Ніні Степанівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Сенько Ніні Степанівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0244) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Ковалю Дмитру Володимировичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3463 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Ковалю Дмитру Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3463 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:1258) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

4. Затвердити Дербі Валентині Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3600 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Дербі Валентині Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3600 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0253) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

5. Затвердити Симончук Світлані Валентинівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9425 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Симончук Світлані Валентинівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9425 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0263) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

6. Затвердити Корінь Олені Василівні 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, 112, с. Наумівка. 

6.1. Передати Корінь Олені Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                           

вул. Шевченка, 112, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0261, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

7. Затвердити Корню Юрію Володимировичу 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. Польова, 23, с. Наумівка. 

7.1. Передати Корню Юрію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                           

вул. Польова, 23, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0242, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8. Затвердити Пулеко Оксані Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2015 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Пулеко Оксані Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2015 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0243) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 



9. Затвердити Пашку Володимиру Олександровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,8087 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту                              

села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Пашку Володимиру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,8087 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:001:0208) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

10. Затвердити Віречку Владиславу Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4812  га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту                              

села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Віречку Владиславу Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4812 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3178) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

11. Затвердити Железняк Олені Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту                              

села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

11.1. Передати Железняк Олені Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,4000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3175) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

12. Затвердити Федоренко Наталії Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4600 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту                               

села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.  



12.1. Передати Федоренко Наталії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4600 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3174) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

13. Затвердити Сотнику Олександру Олександровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту                               

села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Сотнику Олександру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,4000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:06:002:3177) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

14. Затвердити Жудик Юлії Юріївні проєкт 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 села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

14.1. Передати Жудик Юлії Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3135) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

15. Затвердити Жудику Юрію Григоровичу проєкт 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                               

села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

15.1. Передати Жудику Юрію Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3136) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

16. Затвердити Кміну Володимиру Дмитровичу проєкт 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                               

села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

16.1. Передати Кміну Володимиру Дмитровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3137) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

17. Затвердити Кміну Павлу Володимировичу проєкт 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                             

села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

17.1. Передати Кміну Павлу Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3138) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

18. Затвердити Кміну Дмитру Володимировичу проєкт 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                              

села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

18.1. Передати Кміну Дмитру Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3139) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

19. Затвердити Кмін Ірині Анатоліївні проєкт 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                              

села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

19.1. Передати Кмін Ірині Анатоліївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3140) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

20. Затвердити Савицькому Андрію Олександровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,3199 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

20.1. Передати Савицькому Андрію Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1,3199 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:002:0264) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

21. Затвердити Симончук Світлані Олексіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею          

0,1986 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

21.1. Передати Симончук Світлані Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1986 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0249) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

22. Затвердити Крисковцю Ігорю Васильовичу проєкт 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 біля                     

села Переділ), Корюківського району, Чернігівської області.  

22.1. Передати Крисковцю Ігорю Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:03:000:0015) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту біля села Переділ), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

23. Затвердити Крисковець Надії Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

23.1. Передати Крисковець Надії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1500 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0245) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

24. Затвердити Погуляю Олексію Антоновичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,7425 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

24.1. Передати Погуляю Олексію Антоновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7425 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0265) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

25. Затвердити Бороліс Юлії Сергіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

25.1. Передати Бороліс Юлії Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,5000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0251) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

26. Затвердити Охріменку Сергію Миколайовичу проєкт 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) біля                     

села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

26.1. Передати Охріменку Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3186) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту) біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

27. Затвердити Таран Аллі Федорівні проєкт 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) біля                       

села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

27.1. Передати Таран Аллі Федорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3185) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту) біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

28. Затвердити Будлянському Руслану Станіславовичу 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. Стрільця, 25, 

с. Наумівка. 

28.1. Передати Будлянському Руслану Станіславовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею             

0,2500 га, по вул. Стрільця, 25, с. Наумівка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:002:0262, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

29. Затвердити Рябчун Марії Юхимівні 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. Орловського, 18, с. Наумівка. 



29.1. Передати Рябчун Марії Юхимівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                    

вул. Орловського, 18, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0262, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

30. 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. 

 

31. 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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                            № 26 - 41/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Олександрівського 

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяву громадянина Белика Дениса Сергійовича 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 Белику Денису Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8629 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                 

села Олександрівка, вул. Перемоги, 21), Корюківського району, Чернігівської 

області.  

1.1. Передати Белику Денису Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8629 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0155) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Олександрівка по вул. Перемоги, 21), 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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                         м. Корюківка                              № 27 - 41/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 Прохоренко Світлані 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 0,2083 га, по вул. Молодіжна, 10, с. Сядрине. 

1.1. Передати Прохоренко Світлані Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2083 га, по 

вул. Молодіжна, 10, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0171, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

2. Затвердити Нуржинському Богдану Володимировичу проєкт 

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 села Тельне), Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Нуржинському Богдану Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488700:04:000:0016) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Тельне), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Білому Олексію Олександровичу проєкт 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 населених пунктів), біля села Сядрине, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Білому Олексію Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1359) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

4. Затвердити Зборщик Любові Петрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                       

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Зборщик Любові Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,3000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1361) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

5. Затвердити Ляшенко Валентині 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 0,2055 га, по вул. Шевченка, 27/1, с. Сядрине. 

5.1. Передати Ляшенко Валентині Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2055 га, по 

вул. Шевченка, 27/1, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0172, цільове призначення - для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

6. Затвердити Лисиці Ларисі Костянтинівні та Лисиці Миколі 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2060 га, по                                 

вул. Шевченка, 27/2, с. Сядрине. 

6.1. Передати Лисиці Ларисі Костянтинівні та Лисиці Миколі 

Миколайовичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,2060 га, по вул. Шевченка, 27/2,            

с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:01:002:0173, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

7. Затвердити Халецькій Любові Михайлівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,0700 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Халецькій Любові Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,0700 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0170) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Кобцю Петру Васильовичу, Кобець Тамарі Олександрівні, 

Данилюк Марині Петрівні та Хоменко Альоні Петрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у спільну сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1893 га, по вул. Заводська, 25, 

с. Сядрине. 

8.1. Передати Кобцю Петру Васильовичу, Кобець Тамарі Олександрівні, 

Данилюк Марині Петрівні та Хоменко Альоні Петрівні безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1893 га, по вул. Заводська, 25, с. Сядрине, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422488700:01:001:0060, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

9. Затвердити Макаренко Ользі Карпівні 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 0,1983 га, по вул. Мирна, 7, с. Тельне. 

9.1. Передати Макаренко Ользі Карпівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1983 га, по вул. Мирна, 7,              

с. Тельне, кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:04:000:0018, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                № 28 - 41/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 Смецькій Олені 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. Хмельницького Б., 45, с. Тютюнниця. 

1.1. Передати Смецькій Олені Петрівні 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., 45, с. Тютюнниця, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:01:000:0131, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

2. Затвердити Смецькій Олені Петрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4079 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Тютюнниця), Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Смецькій Олені Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,4079 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:01:000:0130) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Тютюнниця), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Мороз Лілії Віталіївні проєкт 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), біля                              

села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Мороз Лілії Віталіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2169) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району,Чернігівської 

області. 

 

4. Затвердити Морозу Володимиру Івановичу проєкт 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), біля                        

села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Морозу Володимиру Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2170) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району,Чернігівської 

області. 

 

5. Затвердити Абакумець Мирославі Володимирівні проєкт 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), біля                       

села Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Абакумець Мирославі Володимирівні безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2168) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Сахутівка, Корюківського району,Чернігівської 

області. 

 

6. Затвердити Резник Олені Олександрівні проєкт 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), біля                   

села Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Резник Олені Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2167) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Сахутівка, Корюківського району,Чернігівської 

області. 

 

7. Затвердити Резнику Тарасу Васильовичу проєкт 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), біля                    

села Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Резнику Тарасу Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2166) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Сахутівка, Корюківського району,Чернігівської 

області. 

 

8. Затвердити Олійнику Даниїлу Сергійовичу проєкт 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), біля                     

села Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Олійнику Даниїлу Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2165) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Сахутівка, Корюківського району,Чернігівської 

області. 

 

9. Затвердити Прохоренко Тетяні 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 0,2100 га, по вул. Миколи Лущика, 7, с. Тютюнниця. 

9.1. Передати Прохоренко Тетяні Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га,                       

по вул. Миколи Лущика, 7, с. Тютюнниця, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:01:000:0132, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

10. Затвердити Атрощенку Віктору Володимировичу проєкт 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 Атрощенку Віктору Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2232) 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 Атрощенку Максиму Вікторовичу проєкт 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 Атрощенку Максиму Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2233) 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 Бабичу Володимиру Євгенійовичу проєкт 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 Бабичу Володимиру Євгенійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2212) 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 Бабичу Григорію Євгенійовичу проєкт 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 Бабичу Григорію Євгенійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2211) 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 Бабич Тетяні Валеріївні проєкт 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 Бабич Тетяні Валеріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2213) 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 Бабичу Євгенію Дмитровичу проєкт 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 Бабичу Євгенію Дмитровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2214) 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 Байдаку Володимиру Миколайовичу проєкт 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 Байдаку Володимиру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2235) 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 Байдак Людмилі Володимирівні проєкт 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 Байдак Людмилі Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2234) 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 Барабашу Віктору Олександровичу проєкт 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 Барабашу Віктору Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2210) 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 Барабашу Денису Вікторовичу проєкт 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 Барабашу Денису Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2208) 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 Барабаш Катерині Анатоліївні проєкт 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 Барабаш Катерині Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2209) 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 Барановій Марії Юріївні проєкт 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 Барановій Марії Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2191) 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 Галушці Володимиру Миколайовичу проєкт 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 Галушці Володимиру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2216) 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 Галушці Віктору Даниловичу проєкт 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 Галушці Віктору Даниловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2218) 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 Галушці Марії Миколаївні проєкт 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 Галушці Марії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2215) 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 Галушці Наталії Миколаївні проєкт 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 Галушці Наталії Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2217) 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 Демяненко Ірині Віталіївні проєкт 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 Демяненко Ірині Віталіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2225) 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 Демяненку Євгену Володимировичу проєкт 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 Демяненку Євгену Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2226) 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. Відмовити у затвердженні Долбіну Миколі Костянтиновичу проєкту 

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 та передачі даної 

земельної ділянки у власність у зв’язку з перевищенням норми безоплатної 

приватизації, установленої статтею 121 Земельного кодексу України.  

 

29. Затвердити Долбіну Олександру Миколайовичу проєкт 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 Долбіну Олександру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2240) 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 Кобець Любові Миколаївні проєкт 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 Кобець Любові Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2239) 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 Ковальовій Ірині Миколаївні проєкт 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.  

31.1. Передати Ковальовій Ірині Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2230) 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 Ковальову Роману Сергійовичу проєкт 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.  

32.1. Передати Ковальову Роману Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2231) 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 Кожемі Анастасії Іванівні проєкт 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.  

33.1. Передати Кожемі Анастасії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2244) 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 Кожемі Оксані Миколаївні проєкт 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.  

34.1. Передати Кожемі Оксані Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2245) 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 Кожушко Валентині Володимирівні проєкт 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.  



35.1. Передати Кожушко Валентині Володимирівні безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2227) 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 Кожушку Миколі Миколайовичу проєкт 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.  

36.1. Передати Кожушку Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2228) 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 Кожушко Юлії Юріївні проєкт 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.  

37.1. Передати Кожушко Юлії Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2229) 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 Кугук Альоні Іванівні проєкт 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 Кугук Альоні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2220) 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 Кугуку Віталію Івановичу проєкт 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 Кугуку Віталію Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2223) 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 Кугук Людмилі Олександрівні проєкт 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 Кугук Людмилі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2222) 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 Кугуку Олексію Віталійовичу проєкт 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.  

41.1. Передати Кугуку Олексію Віталійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2221) 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 Левицькій Аллі Петрівні проєкт 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.  

42.1. Передати Левицькій Аллі Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2196) 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 Левицькому Владиславу Олександровичу проєкт 

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.  

43.1. Передати Левицькому Владиславу Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2195) 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 Левицькому Дмитру Олександровичу проєкт 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.  

44.1. Передати Левицькому Дмитру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2194) 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 Левицькому Олександру Сергійовичу проєкт 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.  

45.1. Передати Левицькому Олександру Сергійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2197) 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 Левченко Анастасії Олександрівні проєкт 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.  

46.1. Передати Левченко Анастасії Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2253) 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 Левченку Олександру Юрійовичу проєкт 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 Левченку Олександру Юрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2250) 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 Левченко Олені Миколаївні проєкт 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 Левченко Олені Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2251) 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 Левченко Ірині Олександрівні проєкт 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 Левченко Ірині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2252) 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 Макаренко Альоні Віталіївні проєкт 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 Макаренко Альоні Віталіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2224) 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 Марухно Оксані Сергіївні проєкт 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 Марухно Оксані Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2241) 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 Матушковій Наталії Петрівні проєкт 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 Матушковій Наталії Петрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2185) 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 Матушкову Геннадію Васильовичу проєкт 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 Матушкову Геннадію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2184) 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 Мойсієнку Андрію Вікторовичу проєкт 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 Мойсієнку Андрію Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2204) 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 Мойсієнку Віктору Анатолійовичу проєкт 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 Мойсієнку Віктору Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2207) 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 Мойсієнко Ользі Вікторівні проєкт 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 Мойсієнко Ользі Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2205) 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 Мойсієнко Світлані Леонідівні проєкт 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 Мойсієнко Світлані Леонідівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2206) 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 Музиченко Вікторії Вікторівні проєкт 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 Музиченко Вікторії Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2243) 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 Одерію Дмитру Вікторовичу проєкт 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 Одерію Дмитру Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2236) 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 Одерій Яні Сергіївні проєкт 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 Одерій Яні Сергіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2237) 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 Пеньковій Ірині Андріївні проєкт 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 Пеньковій Ірині Андріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2183) 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 Пенькову Олександру Олександровичу проєкт 

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 Пенькову Олександру Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422489200:07:000:2182) 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 Пивовар Зінаїді Іванівні проєкт 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 Пивовар Зінаїді Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2219) 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 Полозу Андрію В’ячеславовичу проєкт 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 Полозу Андрію В’ячеславовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2190) 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 Полозу В’ячеславу Миколайовичу проєкт 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 Полозу В’ячеславу Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2193) 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 Полоз Валентині Григорівні проєкт 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 Полоз Валентині Григорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2187) 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 Полоз Дар’ї В’ячеславівні проєкт 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 Полоз Дар’ї В’ячеславівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2189) 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 Полозу Миколі Миколайовичу проєкт 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 Полозу Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2186) 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 Полоз Оксані Анатоліївні проєкт 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 Полоз Оксані Анатоліївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2192) 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 Смаглюковій Анастасії Іванівні проєкт 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 Смаглюковій Анастасії Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2198) 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 Стрілець Анастасії Сергіївні проєкт 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 Стрілець Анастасії Сергіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2201) 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. Затвердити Стрілець Анні Анатоліївні проєкт 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.  

72.1. Передати Стрілець Анні Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2202) 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. 



73. Затвердити Стрільцю Сергію Петровичу проєкт 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.  

73.1. Передати Стрільцю Сергію Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2203) 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. 

 

74. Затвердити Торчишнік Наталії Василівні проєкт 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.  

74.1. Передати Торчишнік Наталії Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2188) 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. 

 

75. Затвердити Шматку Геннадію Павловичу проєкт 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.  

75.1. Передати Шматку Геннадію Павловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2248) 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. 

 

76. Затвердити Шматок Любові Миколаївні проєкт 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.  

76.1. Передати Шматок Любові Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2247) 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. 

 

77. Затвердити Шматок Олександрі Геннадіївні проєкт 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.  

77.1. Передати Шматок Олександрі Геннадіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2249) 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. 

 

78. Затвердити Шматок Поліні Геннадіївні проєкт 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.  

78.1. Передати Шматок Поліні Геннадіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2246) 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. 

 

79. Затвердити Яковцю Сергію Миколайовичу проєкт 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.  

79.1. Передати Яковцю Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2242) 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. 

 

80. Затвердити Єсипенку Андрію Івановичу проєкт 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.  



80.1. Передати Єсипенку Андрію Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2176) 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. 

 

81. Затвердити Єсипенко Олександрі Андріївні проєкт 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.  

81.1. Передати Єсипенко Олександрі Андріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2255) 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. 

 

82. Затвердити Єсипенко Олені Олександрівні проєкт 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.  

82.1. Передати Єсипенко Олені Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2177) 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. 

 

83. Затвердити Іващенко Ользі Юріївні проєкт 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.  

83.1. Передати Іващенко Ользі Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2179) 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. 

 

84. Затвердити Іващенку Івану Ігоровичу проєкт 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.  

84.1. Передати Іващенку Івану Ігоровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2180) 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. 

 

85. Затвердити Іващенку Ігору Леонідовичу проєкт 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.  

85.1. Передати Іващенку Ігору Леонідовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2178) 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. 

 

86. Затвердити Іващенко Ірині Володимирівні проєкт 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.  

86.1. Передати Іващенко Ірині Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2181) 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. 

 

87. Затвердити Ісаєву Анатолію Вікторовичу проєкт 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.  

87.1. Передати Ісаєву Анатолію Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2200) 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. 



88. Затвердити Ісаєвій Світлані Анатоліївні проєкт 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.  

88.1. Передати Ісаєвій Світлані Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2199) 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. 

 

89. 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. 

 

90. 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 
                                             

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                              № 29 - 41/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Рейментарівського 

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 Зеленому Миколі Єгоровичу 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. Туніка, 14, с. Рейментарівка. 

1.1. Передати Зеленому Миколі Єгоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Туніка, 14, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0021, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

2. Затвердити Туніку Миколі Васильовичу 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. Туніка, 29, с. Рейментарівка. 

2.1. Передати Туніку Миколі Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Туніка, 29, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0022, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Затвердити Коробку Володимиру Григоровичу 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. Туніка, 20, с. Рейментарівка. 

3.1. Передати Коробку Володимиру Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Туніка, 20, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0017, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

4. Затвердити Ковальчуку Валерію Олексійовичу 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. Туніка, 22, с. Рейментарівка. 

4.1. Передати Ковальчуку Валерію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Туніка, 22, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0014, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

5. Затвердити Ковальчуку Федору 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 0,2500 га, по вул. Шевченка, 23, с. Рейментарівка. 



5.1. Передати Ковальчуку Федору Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Шевченка, 23, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0015, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

6. Затвердити Терещенко Ользі Олексіївні 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. Туніка, 58, с. Рейментарівка. 

6.1. Передати Терещенко Ользі Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Туніка, 58, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0027, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

7. Затвердити Скопіній Тетяні Федорівні 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, 39, с. Рейментарівка. 

7.1. Передати Скопіній Тетяні Федорівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                          

вул. Шевченка, 39, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0030, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8. Затвердити Анопченку Валентину Петровичу та Анопченку 

Костянтину Валентиновичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Туніка, 42, с. Рейментарівка. 

8.1. Передати Анопченку Валентину Петровичу та Анопченку 

Костянтину Валентиновичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну 



ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Туніка, 42,                               

с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0024, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

9. Затвердити Купрієнку Андрію Валентиновичу 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. Туніка, 32, с. Рейментарівка. 

9.1. Передати Купрієнку Андрію Валентиновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Туніка, 32, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0033, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

10. Затвердити Романенко Людмилі Єгорівні 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 0,2103 га, по вул. Туніка, 59, с. Рейментарівка. 

10.1. Передати Романенко Людмилі Єгорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2103 га, по 

вул. Туніка, 59, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0026, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

11. Затвердити Зеленому Миколі Єгоровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8179 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Рейментарівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

11.1. Передати Зеленому Миколі Єгоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8179 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0032) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Рейментарівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Скопіній Тетяні Федорівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1058 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Рейментарівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

12.1. Передати Скопіній Тетяні Федорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1058 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0031) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Рейментарівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Купрієнку Андрію Валентиновичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4168 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Рейментарівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Купрієнку Андрію Валентиновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4168 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0035) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Рейментарівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Борисюк Любові Олексіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5651 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Рейментарівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

14.1. Передати Борисюк Любові Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5651 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0034) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Рейментарівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

15. Затвердити Ковальчуку Валерію Олексійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2509 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Рейментарівка), Корюківського району, Чернігівської області.  



15.1. Передати Ковальчуку Валерію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2509 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0019) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Рейментарівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

16. Затвердити Анопченку Валентину Петровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Рейментарівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

16.1. Передати Анопченку Валентину Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0025) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Рейментарівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

17. Затвердити Туніку Миколі Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2955 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Рейментарівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

17.1. Передати Туніку Миколі Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2955 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0020) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Рейментарівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

18. Затвердити Ковальчуку Федору Івановичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2470 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Рейментарівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

18.1. Передати Ковальчуку Федору Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2470 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0018) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Рейментарівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

19. Затвердити Коробку Володимиру Григоровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



0,2441 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Рейментарівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

19.1. Передати Коробку Володимиру Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2441 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0016) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Рейментарівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

20. Затвердити Андрущенку Юрію Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,9093 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                

села Рейментарівка), Корюківського району, Чернігівської області.  

20.1. Передати Андрущенку Юрію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,9093 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:01:000:0023) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Рейментарівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

21. 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. 

 

22. 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 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 

 

 

06 жовтня 2020 року                      м. Корюківка                              № 30 - 41/VІI 

 

Про затвердження акту 

обстеження земельних ділянок 

 

 Розглянувши заяву Горного Олега Миколайовича та акт обстеження 

земельних ділянок, складених погоджувальною комісією Корюківської міської 

ради, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. ст. 12, 79-1 

Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити акт обстеження земельних ділянок, які відводяться 

безоплатно у власність Горному Олегу Миколайовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0677 га вул. Весняна, м. Корюківка та для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,0773 га по                          

вул. Садова. 31, м. Корюківка. 

 

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 

 

 (сорок перша сесія сьомого скликання)  

 

 

06 жовтня 2020 року                    м. Корюківка                                  № 31- 41/VIІ 

 

Про встановлення надбавки  

за вислугу років 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, 

відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про службу в органах  місцевого 

самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 

268 «Про впорядкування структури та умов праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (зі змінами), 

керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила : 

 

1. Встановити міському голові Ахмедову Ратану Ратановичу з                  

03 листопада 2020 року щомісячну надбавку за вислугу років у розмірі 15 

відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, за стаж роботи 

в органах місцевого самоврядування понад 5 років. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 
 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 
 

 


