
 
УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 

28 червня 2022 року                            м.Сновськ                                          №11-17/VIII 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічних документацій  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі(на місцевості) 

 

 На підставі заяв громадян про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) за межами населених пунктів згідно сертифікату на 

право на земельну частку (пай), відповідно додатку до протоколів про розподіл 

земельних ділянок між власниками сертифікатів колишніх колективних 

сільськогосподарських підприємств, 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, 118, 122 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 додаток до протоколів про розподіл земельних ділянок між власниками 

сертифікатів на право на земельну частку (пай) колишніх колективних 

сільськогосподарських підприємств. 

2. Надати дозвіл на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

громадянам згідно додатку, відповідно затверджених проектів організації території 

земельних часток (паїв) колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, 

за межами населених пунктів на території Сновської територіальної громади.  

3. Громадянам замовити в землевпорядній організації технічну документацію із 

землеустрою та подати її на затвердження на сесії міської ради. 

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 

 

 

 



Додаток  

до рішення 17 сесії 8 скликання 

Сновської міської ради 

від 28.06.2022 року №11-17/VIII 
 

Розподіл земельних ділянок між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові 

Назва 

колективного 

сільськогосподар 

ського 

підприємства, 

№ земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

земельних ділянок 

Підстава: 

сертифікат 

на земельну 

частку 

(пай) 

серія, номер 

 

1 

 

 

Стрілець 

Микола 

Іванович 

 

КСП «Росія» 

№ 1020 (рілля) 

№ 460 (сіножаті) 

№ 2220 

(пасовища) 

 

для ведення особистого 

селянського 

господарства 

ЧН  

№ 0144727 

 

 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

законом №129 

27.01.2022 

2 Гореленко Ніна 

Федорівна 

КСП «Родина» 

№ 625 (рілля) 

№ 582 (сіножаті) 

для ведення особистого 

селянського 

господарства 

ЧН  

№ 003947 

 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

заповітом №150 

09.02.2022 

3 Маховий 

Олександр 

Пилипович (1/3 

частка) 

КСП «Росія» 

№ 1357 (рілля) 

№ 454 (сіножаті) 

№ 2462 

(пасовища) 

 

для ведення особистого 

селянського 

господарства 

ЧН  

№ 0144921 

 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

законом №100 

24.01.2022 

4 Горбатович 

Геннадій 

Вадимович 

КСП «Іскра» 

№ 51 (рілля) 

№ 302 

(пасовища) 

для ведення особистого 

селянського 

господарства 

ЧН  

№ 050606 

 

Розпорядження РДА 

від №231 від 

08.07.1996 

5 Пулька Надія 

Володимирівна 

КСП 

«Сновський» 

№ 381 (рілля) 

№ 381 (сіножаті) 

№381(багаторічн

і насадження) 

для ведення особистого 

селянського 

господарства 

ЧН  

№ 0272182 

 

Розпорядження РДА 

від №148 від 

13.05.1997 

6 Качура Ніна 

Миколаївна 

КСП «Дружба» 

№ 211 (рілля) 

 

№ 22 (сіножаті) 

№1147 

(пасовища) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

для ведення особистого 

селянського 

господарства 

ЧН  

№ 003561 

 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

законом №272 

25.03.2020 

7 Усенко Наталія 

Михайлівна 

 

КСП 

ім.Куйбишева 

№ 222 (рілля) 

№ 222 (сіножаті) 

 

для ведення особистого 

селянського 

господарства 

РН  

№ 967214 

 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

законом №207 

17.02.2022 

8 Савченко 

Василь 

Григорович 

КСП «Росія» 

№ 1021 (рілля) 

№ 461 (сіножаті) 

№ 2221 

(пасовища) 

 

для ведення особистого 

селянського 

господарства 

ЧН  

№ 0144638 

 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

законом №172 

11.02.2022 



9 Селюченко 

Валентина 

Олександрівна 

КСП 

ім.Петровського 

№ 27(пасовища) 

 

для ведення особистого 

селянського 

господарства 

ЧН  

№ 021661 

 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

заповітом №1455 

09.11.2021 

10 Коленченко 

Любов 

Федорівна 

КСП «Прогрес» 

№ 437 (рілля) 

№437(пасовища) 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

ЧН  

№ 0113078 

 

Свідоцтво про право 

на спадщину за 

законом №87 

18.01.2022 

11 Білоус Михайло 

Давидович 

КСП «Україна» 

№ 498 (рілля) 

 

№ 208 (сіножаті) 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

для ведення особистого 

селянського 

господарства 

ЧН 

№054123 

Рішення Щорського 

районного суду 

№749/1010/21 від 

13.06.2022 

 

 

Начальник відділу земельних відносин  

та агропромислового розвитку                                                     Валентина НЕДВІГА 


