
                                                                      

 
УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2022 року                                   м.Сновськ                                                № 45-20/VIII 

    

Про внесення змін до рішення Сновської 

міської ради від 29.09.2020 року /51 сесія 

7 скликання/ №23-51/VII «Про 

визначення переліку  земельних ділянок 

для продажу права власності на 

земельних торгах окремими лотами» 

      

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду Сновської 

територіальної громади та поповнення міського бюджету; розглянувши заяви Чередниченка 

Євгенія Ярославовича та Денисенка Ярослава Ігоровича про намір придбати безоплатно у 

власність одну і ту ж земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); за рекомендацією постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи; 

керуючись ст.ст. 12, 127, 128, розділу X «Перехідних положень» Земельного кодексу 

України, 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 29.09.2020 року /51 сесія 7 

скликання/ № 23-51/VII «Про визначення переліку  земельних ділянок для продажу права 

власності на земельних торгах окремими лотами»: 

- у додатку до рішення «Перелік земельних ділянок для продажу права власності на 

земельних торгах окремими лотами» у пункті 3 виключити земельну ділянку, в зв’язку з її 

продажем у власність на земельних торгах; 

- додати пунктом 3 нову земельну ділянку у додатку до рішення «Перелік земельних 

ділянок для продажу права власності на земельних торгах окремими лотами», та викласти 

додаток в новій редакції. 

 

2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у комунальну власність Сновської міської ради орієнтовною площею  0,0600 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) в межах населеного пункту м.Сновськ по 

вул.Попудренка. 

 

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 20 сесії 8 скликання 

Сновської міської ради 

від 22 грудня 2022 року №45-20/VIIІ 

 

Перелік 

земельних ділянок для продажу права 

 власності 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 0,0500 Для будівництва та 

обслуговування 

будівель торгівлі (03.07) 

2 м.Сновськ, вул.Юрія Костюченка, 

101 

(7425810100:03:014:0064) 

1,9486 для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

(11.02) 

3 м.Сновськ, вул.Попудренка 

(біля земельної ділянки з 

кадастровим номером 

7425810100:02:015:0023) 

0,0600 для будівництва і 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель 

і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) 

 

 

 

Начальник відділу земельних відносин  

 та агропромислового розвитку                                                       Валентина НЕДВІГА 

 

 

 

 


