
                                                                   

 

 

 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

25 січня 2022 року                            м.Сновськ                                         №30-14/VIII 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

та надання земельних ділянок  

в оренду ПСП «ЯНА ПЛЮС» 

 

     Розглянувши клопотання ПСП «ЯНА ПЛЮС» про затвердження проектів 

землеустрою та надання земельних ділянок в оренду,  за погодженням постійної 

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

охорони природи, керуючись ст.ст. 12, 116, 120, 123 Земельного кодексу України та 

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

міська рада  в и р і ш и л а: 
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

загальною площею 1,7386 га приватному сільськогосподарському підприємству 

«ЯНА ПЛЮС» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) 

за межами с.Жовідь Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

загальною площею 7,9263 га приватному сільськогосподарському підприємству 

«ЯНА ПЛЮС» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) 

за межами с.Жовідь Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

3. Надати приватному сільськогосподарському підприємству «ЯНА ПЛЮС» в 

оренду строком на 49 років земельну ділянку загальною площею 1,7386 га з 

кадастровим номером 7425882000:03:000:1041 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01) за межами с.Жовідь Сновської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Надати приватному сільськогосподарському підприємству «ЯНА ПЛЮС» в 

оренду строком на 49 років земельну ділянку загальною площею 7,9263 га з 

кадастровим номером 7425882000:03:000:1042 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01) за межами с.Жовідь по 

вул.Центральна, 65 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

5. Встановити орендну плату у розмірі 2% від нормативної грошової оцінки.  

 



6. ПСП «ЯНА ПЛЮС» у місячний термін оформити договір оренди земельної 

ділянки та зареєструвати його згідно чинного законодавства 
 
 
7. 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 Невмовенко В.І.). 

 

 

Міський голова                                                            Олександр МЕДВЕДЬОВ 

 

 

 


