
 

 

 

 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

25 січня 2022 року                            м.Сновськ                                     №17-14/VIII 

        

Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок безоплатно у власність 

громадянам  

 

     Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність на 

території Сновської територіальної громади, за погодженням постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01) 

громадянам: 

1.1 Стукало Лідії Михайлівні орієнтовною площею 0,1000 га в межах населеного 

пункту м.Сновськ; 

1.2  Горбик Наталії Олександрівні орієнтовною площею 0,2500 га в межах 

населеного пункту с.Іванівка. 
 
2. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

(01.03) громадянам: 

2.1 Мороз Валентині Володимирівні орієнтовною площею 2,0000 га за межами 

населеного пункту с.Тур’я; 

2.2 Ващенко Дар’ї Миколаївні орієнтовною площею 2,0000 га за межами 

населеного пункту с.Тур’я; 

2.3 Луцко Ганні Миколаївні орієнтовною площею 2,0000 га за межами населеного 

пункту с.Тур’я; 

2.4 Луцко Василю Федоровичу орієнтовною площею 2,0000 га за межами 

населеного пункту с.Тур’я; 

2.5 Роговенко Марії Михайлівні орієнтовною площею 2,0000 га за межами 

населеного пункту с.Тур’я; 

2.6 Децик Оксані Миколаївні орієнтовною площею 2,0000 га за межами населеного 

пункту с.Петрівка; 

2.7 Гузь Ірині Федорівні орієнтовною площею 2,0000 га за межами населеного 

пункту с.Петрівка; 



2.8 Шатровій Марині Володимирівні орієнтовною площею 2,0000 га за межами 

населеного пункту с.Петрівка; 

2.9 Батюку Сергію Олександровичу (УБД) орієнтовною площею 2,0000 га за 

межами населеного пункту с.Петрівка; 

2.10 Збиренку Андрію Максимовичу орієнтовною площею 2,0000 га в межах 

населеного пункту с.Філонівка; 

2.11 Збиренку Дмитру Максимовичу орієнтовною площею 2,0000 га в межах 

населеного пункту с.Філонівка; 

2.12 Соломеннику Сергію Володимировичу орієнтовною площею 0,4500 га в 

межах населеного пункту с.Руда. 

 

3. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність для індивідуального садівництва (01.05) 

громадянам: 

3.1 Анищенку Сергію Валентиновичу орієнтовною площею 0,1200 га в межах 

населеного пункту м.Сновськ. 

 

4. Громадянам замовити в землевпорядній організації виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та подати їх на затвердження на 

сесії міської ради. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин та агропромислового розвитку В.Недвігу та постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 

(голова В.Невмовенко). 

 

 

 

 

Міський голова                                                            Олександр МЕДВЕДЬОВ 

 


