
                                                                   

 

 

 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Шістнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

19 травня 2022 року                       м.Сновськ                                    №11-16/VIII 

 

Про передачу земельних ділянок  

в оренду ПП «ЛІТАГРО» 

 

      Розглянувши клопотання директора ПП «ЛІТАГРО» про передачу земельних 

ділянок в оренду, за погодженням постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, керуючись 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», 

статтею 12, 93, 122 розділом Х «Перехідні положення» Земельного кодексу 

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

міська рада  в и р і ш и л а: 
 
1. Передати приватному підприємству «ЛІТАГРО» в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на строк до одного року земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної 

громади, в особі Сновської міської ради, які знаходяться за межами населених 

пунктів Корюківського району Чернігівської області, а саме: 

- с.Гірськ площею 36,2573 га з кадастровим номером 7425881000:04:000:1688; 

- с.Гірськ площею 32,8789 га з кадастровим номером 7425881000:04:000:1703; 

- с.Гірськ площею 12,7655 га з кадастровим номером 7425881000:04:000:1729; 

- с.Гірськ площею 11,9849 га з кадастровим номером 7425881000:04:000:1728; 

- с.Гірськ площею 35,6755 га з кадастровим номером 7425881000:04:000:1742; 

- с.Жовідь площею 67,5201 га з кадастровим номером 7425882000:03:000:1052; 

- с.Жовідь площею 20,3995 га з кадастровим номером 7425882000:03:000:0133; 

- с.Жовідь площею 2,2822 га з кадастровим номером 7425882000:03:000:1035; 

- с.Жовідь площею 20,5821 га з кадастровим номером 7425882000:03:000:1077; 

- с.Кучинівка площею 31,1064 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2524; 

- с.Кучинівка площею 41,7309 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2528; 

- с.Кучинівка площею 23,7884 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2529; 

- с.Кучинівка площею 21,3739 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2530; 

- с.Кучинівка площею 20,0000 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2756; 

- с.Кучинівка площею 75,3968 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2581; 

- с.Кучинівка площею 8,6813 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2583; 

- с.Кучинівка площею 14,9447 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2584; 

- с.Кучинівка площею 20,0000 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2749; 

- с.Кучинівка площею 20,0000 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2750; 

- с.Кучинівка площею 20,0000 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2751; 

- с.Кучинівка площею 15,3323 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2752; 



- с.Кучинівка площею 20,0000 га з кадастровим номером 7425883000:02:000:2553; 

- с.Низківка площею 6,6596 га з кадастровим номером 7425883500:09:000:2583; 

- с.Низківка площею 26,0393 га з кадастровим номером 7425883500:09:000:2585; 

- с.Низківка площею 22,0000 га з кадастровим номером 7425883500:09:000:2587; 

- с.Низківка площею 11,7187 га з кадастровим номером 7425883500:09:000:2671; 

- с.Низківка площею 1,9618 га з кадастровим номером 7425883500:09:000:2679; 

- с.Низківка площею 3,9399 га з кадастровим номером 7425883500:09:000:2680; 

- с.Рогізки площею 21,9520 га з кадастровим номером 7425885500:02:000:1614; 

- с.Тихоновичі площею 18,1934 га з кадастровим номером 

7425888400:04:000:1766; 

- с.Тихоновичі площею 4,9774 га з кадастровим номером 

7425888400:04:000:1747; 

- с.Великий Щимель площею 3,1156 га з кадастровим номером 

7425880500:02:000:0859. 

 

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

земельних ділянок, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по області. 

3. ПП «ЛІТАГРО» у місячний термін оформити договір оренди землі та 

зареєструвати його 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 Невмовенко В.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                            Олександр МЕДВЕДЬОВ 

 
 


