
 

 
УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

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

         

Про затвердження  технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) 

для реєстрації права власності  

 

     Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості), які розташовані 

за межами населених пунктів на території Сновської територіальної громади, за 

погодженням постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи, керуючись статтями 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтями 12, 81, 116, 125, 126 Земельного 

кодексу України, статтями 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»  

міська рада  в и р і ш и л а : 

 

   1.Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості), які розташовані 

за межами населених пунктів на території Сновської територіальної громади та 

надати їх у власність громадянам згідно додатку. 

    

   2. Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки згідно чинного 

законодавства. 

 

   3. 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 

                       

 
 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення 14 сесії 8 скликання 

Сновської міської ради від 25.01.2022  

року №25-14/ VIII 

 

 

 Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

                    меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові, 

ідентифікаційний 

номер 

Місце 

розташування 

земельних 

ділянок 

Кадастровий номер 

земельних ділянок, га 

 

Площа земельних 

ділянок,  

га 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

1 Кузьменко 

Людмила 

Іванівна (1/3 

частка) 

Кузьменко Юрій 

Миколайович 

(1/3 частка) 

Кузьменко Ігор 

Миколайович 

(1/3 частка) 

 

с.Чепелів 

 

7425889600:02:000:0967 

 

7425889600:02:000:0966 

 

 

№124 (рілля)  

4,2311 

№ 134 (пасовища)  

3,6567 

 

 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства  

2 

 

 

 

 

 

Бурба Оксана 

Василівна 

 

с.Смяч 7425886000:02:000:1867 

 

7425886000:02:000:1804 

№ 113 (рілля)  

1,6122 

№ 555 (сіножаті)  

0,9310 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

3 Кобеняк Тетяна 

Сергіївна 

 

с.Софіївка 7425887000:04:000:0378 

 

7425887000:04:000:0628 

 

7425887000:04:000:0668 

№ 27 (рілля)  

2,7301 

№ 143(1) (сіножаті)  

0,2449 

№ 143(2) (сіножаті)  

1,9327 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

4 Ткач Микола 

Олександрович 

 

с.Клюси 7425882500:03:000:0220 

 

 

 

 

7425882500:03:000:0810 

 

7425882500:03:000:0978 

№ 220 (рілля)  

2,3467 

 

 

 

№ 26 (сіножаті)  

0,3000 

№ 1171 (пасовища)  

0,9201 

 

для ведення 

товарного 

сільськогосп

одарського 

виробництва 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

5 Ткач Микола 

Олександрович 

 

с.Клюси 7425882500:03:000:0219 

 

 

 

 

7425882500:03:000:0809 

 

7425882500:03:000:0977 

№ 219 (рілля)  

2,3685 

 

 

 

№ 25 (сіножаті)  

0,3000 

№ 1170 (пасовища)  

0,9201 

 

для ведення 

товарного 

сільськогосп

одарського 

виробництва 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

6 Апришко Ігор 

Олександрович 

 

с.Гірськ 7425881000:04:000:0496 

 

 

 

 

7425881000:04:000:1861 

 

№ 496 (рілля)  

1,8223 

 

 

 

№ 210 (сіножаті)  

1,2699 

для ведення 

товарного 

сільськогосп

одарського 

виробництва 

для ведення 

особистого 



селянського 

господарства 

 

7 Стародубець 

Павло Іванович 

 

с.Стара Рудня 7425888000:02:001:0065 

 

№ 643 (сіножаті)  

0,7797 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

8 Стародубець 

Павло Іванович 

 

с.Стара Рудня 7425888000:02:001:1513 

 

7425888000:02:001:0066 

 

№ 608 (рілля)  

1,6744 

№ 608 (сіножаті)  

0,6485 

 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

9 Левченко Надія 

Василівна 

 

с.Єліне 7425881500:05:000:1754 

 

7425881500:05:000:1753 

 

7425881500:05:000:1571 

 

7425881500:05:000:1484 

 

 

№ 127 (рілля)  

1,2100 

№ 461 (рілля)  

1,2323 

№ 337 (сіножаті)  

0,6572 

№ 118 (сіножаті)  

0,6357 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

10 Степура Тетяна 

Василівна 

 

с.Стара Рудня 7425888000:02:001:1516 

 

7425888000:02:001:0067 

 

 

№ 611 (рілля)  

1,6744 

№ 611(сіножаті)  

0,6502 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

11 Стародубець 

Валентина 

Федорівна 

 

с.Стара Рудня 7425888000:02:001:1514 

 

7425888000:02:001:1290 

 

7425888000:02:001:1515 

 

7425888000:02:001:1289 

 

№ 609 (рілля)  

1,6744 

№ 609 (сіножаті)  

0,6454 

№ 610 (рілля)  

1,6744 

№ 610 (сіножаті)  

0,6547 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

 

 

Начальник відділу земельних відносин  

 та агропромислового розвитку                                                    Валентина НЕДВІГА 


