
                                                                      

 

 

 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Дев’ятнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

11 листопада 2022 року                      м.Сновськ                                        №  31-19/VIII 

    

Про внесення змін до рішення 

Сновської міської ради від 24.05.2018 

року /21 сесія 7 скликання/ №25-

21/VII «Про визначення переліку  

земельних ділянок для продажу права 

оренди на земельних торгах 

окремими лотами» 

      

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 

«АЛЕКСАГРОЕНЕРДЖИ» про намір купити на конкурентних засадах право оренди 

на земельну ділянку, з метою сприяння соціально – економічному розвитку Сновської 

територіальної громади та поповнення міського бюджету; за рекомендацією постійної 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи; керуючись ст.ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

міська рада  в и р і ш и л а: 

 

      1. Внести зміни до рішення Сновської міської ради від 24.05.2018 року /21 сесія 7 

скликання/ № 25-21/VII «Про визначення переліку  земельних ділянок для продажу 

права оренди на земельних торгах окремими лотами», а саме: додаток до рішення 

«Перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах окремими 

лотами» доповнити пунктом  6 та викласти в новій редакції (додається). 

2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею  5,0000 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02) за межами населеного пункту с.Великий 

Щимель та виготовлення технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин та агропромислового розвитку В.Недвігу та на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова 

В.Невмовенко). 

 

Міський голова                                                         Олександр МЕДВЕДЬОВ 

 



 

Додаток 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  Сновської міської ради 

21 сесія 7 скликання 

від 24.05.2018 р.  № 25-21/VІІ 

(в редакції від 11.11.2022 р.  № 31-19/VIIІ) 

 

Перелік 

земельних ділянок для продажу права 

 оренди на земельних торгах 

окремими лотами (зі змінами) 

 

№ 

з/п 
Адреса земельної ділянки 

Орієнтовна 

площа 

земельної 

ділянки, га 

Цільове призначення земельної 

ділянки 

1 м.Сновськ, вул. Залізнична, 14 

(кадастровий номер 

7425810100:02:020:0059) 

0,1449 Для будівництва та 

обслуговування інших будівель 

громадської забудови (03.15) 

2 м.Сновськ вул.Я.Купали 0,2000 Для культурно-оздоровчих 

потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей 

(10.08) 

3 м.Сновськ вул.Залізнична біля 

будинку по вул.Залізнична, 6 

0,0200 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (03.07) 

4 за межами с.Великий Щимель по 

вул.Центральна біля земельної 

ділянки з кадастровим номером 

7425880500:02:000:0748 

0,6500 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних та 

допоміжних будівель і споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості (11.02) 

5 м.Сновськ, вул. Залізнична 0,3000 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних та 

допоміжних будівель і споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості (11.02) 

6 за межами с.Великий Щимель  5,0000 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних та 

допоміжних будівель і споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості (11.02) 

 

 
Начальник відділу земельних відносин  

та агропромислового розвитку                                                                       Валентина НЕДВІГА 

 

 


