
                                                                   

 

 

 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Чотирнадцята сесія восьмого скликання 

 
РІШЕННЯ  

 

25 січня 2022 року                              м.Сновськ                                         №41-14/VIII 

                              

Про затвердження проектів землеустрою  

та надання земельних ділянок безоплатно  

у власність громадянам 

 

     Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам в межах Сновської територіальної громади, враховуючи 

Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, за рекомендацією 

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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (02.01) та надати безоплатно у приватну власність 

земельні ділянки громадянам: 

1.1 Підлісному Миколі Івановичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

0,0507 га кадастровий номер 7425810100:02:002:0109 в м.Сновськ; 

 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

для ведення особистого селянського господарства (01.03) та надати безоплатно у 

приватну власність земельні ділянки громадянам: 

2.1 Сміян Надії Петрівні (ідентифікаційний номер) загальною площею 0,6329 га 

кадастровий номер 7425882200:01:000:0437 в межах населеного пункту 

с.Заріччя; 

2.2 Тарасенко Яні Станіславівні (ідентифікаційний номер) загальною площею 

1,0000 га кадастровий номер 7425888200:04:000:1746 за межами населеного 

пункту с.Попільня; 

2.3 Меняйло Юлії Миколаївні (ідентифікаційний номер) загальною площею 2,0000 

га кадастровий номер 7425885500:01:000:0897 в межах населеного пункту 

с.Рогізки; 

2.4 Кухаренко Володимиру Федоровичу (ідентифікаційний номер) загальною 

площею 2,0000 га кадастровий номер 7425887000:04:000:1152 за межами 

населеного пункту с.Іванівка; 

2.5 Волкову Олександру Васильовичу (ідентифікаційний номер) загальною 

площею 2,0000 га  кадастровий номер 7425887000:04:000:1151 за  межами 

населеного пункту с.Іванівка; 



2.6 П’ятковській Катерині Леонідівні (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425887000:04:000:1154 за межами населеного 

пункту с.Іванівка; 

2.7 Лебедєву Олександру Леонідовичу (ідентифікаційний номер) загальною 

площею 2,0000 га кадастровий номер 7425887000:04:000:1153 за межами 

населеного пункту с.Іванівка; 

2.8 Горбик Наталії Олександрівні (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425887000:04:000:1158 за межами населеного 

пункту с.Іванівка; 

2.9 Пастуху Сергію Олександровичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425887000:04:000:1161 за межами населеного 

пункту с.Іванівка; 

2.10 Горбику Дмитру Олександровичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425887000:04:000:1157 за межами населеного 

пункту с.Іванівка; 

2.11 Лазуці Юрію Миколайовичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425888000:02:000:1709 за межами населеного 

пункту с.Стара Рудня; 

2.12 Лазуці Альоні Миколаївні (ідентифікаційний номер) загальною площею 2,0000 

га кадастровий номер 7425888000:02:000:1708 за межами населеного пункту 

с.Стара Рудня; 

2.13 Бондаревій Ганні Миколаївні (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425888000:02:000:1686 за межами населеного 

пункту с.Стара Рудня; 

2.14 Кобалія Інні Василівні (ідентифікаційний номер) загальною площею 2,0000 га 

кадастровий номер 7425888000:02:000:1691 за межами населеного пункту 

с.Стара Рудня; 

2.15 Колотуші Валерію Вікторовичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425888000:02:000:1701 за межами населеного 

пункту с.Стара Рудня; 

2.16 Приходьку Михайлу Михайловичу  (ідентифікаційний номер) загальною 

площею 2,0000 га з кадастровими номерами 7425883500:09:000:3051 та 

7425883500:09:000:3052 за межами населеного пункту с.Низківка; 

2.17 Куценку Денису Олександровичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

0,5997 га кадастровий номер 7425888200:04:000:1747 за межами населеного 

пункту с.Попільня; 

2.18 Кухаренку Юрію Володимировичу (ідентифікаційний номер) загальною 

площею 2,0000 га кадастровий номер 7425887000:02:000:0033 в межах 

населеного пункту с.Глибокий Ріг; 

2.19 Барабашу Анатолію Петровичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425885000:03:000:2076 за межами населеного 

пункту с.Петрівка; 

2.20 Мельнику Сергію Юрійовичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425885000:03:000:2075 за межами населеного 

пункту с.Петрівка; 

2.21 Данилевич Олені Миколаївні (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425885000:03:000:2073 за межами населеного 

пункту с. Петрівка; 

2.22 Теліман Любові Степанівні (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425888000:02:000:1706 за межами населеного 

пункту с.Стара Рудня; 



2.23 Піневській Вікторії Олегівні (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425888000:02:000:1705 за межами населеного 

пункту с.Стара Рудня; 

2.24 Лисенко Дар’ї Олександрівні (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га з кадастровими номерами 7425886000:01:000:0875 та 

7425886000:01:000:0872 в межах населеного пункту с.Смяч; 

2.25 Єрмак Ользі Миколаївні (ідентифікаційний номер) загальною площею 1,5763 

га кадастровий номер 7425888200:04:000:1671 за межами населеного пункту 

с.Філонівка; 

2.26 Мельник Олені Анатоліївні (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425882000:03:000:1240 за межами населеного 

пункту с.Жовідь; 

2.27 Мельнику Юрію Миколайовичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425882000:03:000:1239 за межами населеного 

пункту с.Жовідь; 

2.28 Шевцовій Ірині Вікторівні (ідентифікаційний номер) загальною площею 2,0000 

га кадастровий номер 7425882000:03:000:1238 за межами населеного пункту 

с.Жовідь; 

2.29 Зарубіній Раїсі Петрівні (ідентифікаційний номер) загальною площею 2,0000 га 

кадастровий номер 7425882000:03:000:1236 за межами с.Жовідь; 

2.30 Дацію Сергію Миколайовичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425882000:03:000:1237 за межами с.Жовідь; 

2.31 Швець Людмилі Вікторівні (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425882000:03:000:1235 за межами с.Жовідь; 

2.32 Кондратенко Олені Анатоліївні (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425882000:03:000:1234 за межами с.Жовідь; 

2.33 Шилкіну Сергію Степановичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425882000:03:000:1233 за межами с.Жовідь; 

2.34 Ковалю Михайлу Петровичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

1,7680 га кадастровий номер 7425888800:06:000:2624 за межами с.Тур’я; 

2.35 Кислусі Ользі Миколаївні (ідентифікаційний номер) загальною площею 2,0000 

га кадастровий номер 7425882100:02:000:0521 за межами с.Займище; 

2.36 Кислусі Андрію Володимировичу (ідентифікаційний номер) загальною площею 

2,0000 га кадастровий номер 7425882100:02:000:0520 за межами с.Займище. 

 

3. Право власності на земельні ділянки зареєструвати згідно чинного законодавства. 

 

4. 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 

 


