
 

 
УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

 

28 червня 2022 року                           м.Сновськ                                         №15-17/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 17 сесії 8 скликання 

Сновської міської ради 

від 28.06.2022 року №15-17/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 Кононевич 

Сергій 

Миколайович 

 

с.Кучинівка 

 

7425883000:02:000:0942 

 

7425883000:02:000:2769 

 

 

№942 (рілля)  

2,5683 

№ 942 (сіножаті)  

0,9739 

 

 

для ведення 

товарного 

сільськогосп

одарського 

виробництва 

2 

 

 

 

 

 

Свириденко 

Марія Петрівна 

 

с.Смяч 7425886000:02:000:1864 

 

 

№ 581 (сіножаті)  

0,7510 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

3 Хланта Людмила 

Анатоліївна 

 

с.Сновське 7425886500:04:000:1339 

 

7425886500:04:000:1598 

 

 

№ 2 (рілля)  

3,3001 

№ 1002 (сіножаті)  

0,3190 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

4 Шаповал 

Володимир 

Анатолійович 

 

с.Хотуничі 7425889200:04:000:1894 

 

7425889200:04:000:1854 

№ 309 (рілля)  

4,4709 

№ 309 (пасовища)  

1,2395 

 

для ведення 

товарного 

сільськогосп

одарського 

виробництва  

 

5 Васько Тамара 

Анатоліївна 

 

с.Сновське 7425886500:04:000:1480 

 

7425886500:04:000:1242 

№ 269 (рілля)  

2,5901 

№ 64 (пасовища)  

1,7237 

 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

6 Єфременко Надія 

Іванівна 

 

с.Рогізки 7425885500:02:000:0625 

 

7425885500:02:000:0626 

 

7425885500:02:001:0161 

 

7425885500:02:001:0162 

 

№ 625 (рілля)  

3,5702 

№ 626 (рілля)  

3,6448 

№ 96 (сіножаті)  

0,7642 

№ 97 (сіножаті)  

0,7607 

 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

7 Степаненко 

Вячеслав 

Іванович 

 

с.Софіївка 7425887000:04:000:0379 

 

7425887000:04:000:0864 

 

№ 28 (рілля)  

2,7977 

№ 28 (сіножаті)  

2,0302 

для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

8 Коровайко Олена 

Миколаївна 

 

с.Кучинівка 7425883000:02:000:2778 

 

7425883000:02:000:2781 

№ 1036 (рілля)  

2,6119 

№ 1036 (сіножаті)  

0,8483 

для ведення 

товарного 

сільськогосп

одарського 

виробництва  

 

 



 

Начальник відділу земельних відносин  

 та агропромислового розвитку                                                    Валентина НЕДВІГА 


