
 

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Сосницький район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 9-1407-VIIІ 

(дев’ятої сесії восьмого скликання) 
 

15 вересня 2021 р. 
смт Сосниця 

 

Про надання дозволу на виготовлення  
технічних документацій із землеустрою 

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

 

Розглянувши заяви громадян «Про надання дозволу на виготовлення 
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості)» та підтверджуючі правовстановлюючі 
документи на земельні ділянки, селищна рада, керуючись ст. 12,17, 81, 125, 126 

ЗКУ, ст. 25 ч. 2 ЗУ «Про землеустрій» та Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ВИРІШИЛА: 

І. 
1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Щербині Сергію 
Мойсейовичу, який проживає за адресою: вул. Польова, 31, с. Високе 

Борзнянського району Чернігівської області.  
Земельна ділянка знаходяться за межами с. Бутівка Сосницького району 

Чернігівської  області, № паю 35/896    сіножаті  – 0,42 га. 

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Піонтковському 
Олександру Володимировичу, який проживає за адресою: вул. Смирнова, 67,           
с. Козляничі  Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Козляничі Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 050059 рілля – 2,08 га, № паю 050042 сіножаті  – 

0,60 га. 

3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Селюх Юлії 



Михайлівні, яка проживає за адресою: вул. Корнєва, 59, смт Сосниця  
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Кудрівка Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 429 рілля – 2,43 га, № паю 688 кормова група  – 

0,64 га. 

4. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Веремеєнку Юрію 
Анатолійовичу, який проживає за адресою: вул. Гайдара, 115-А, с. Канишівка  
Борзнянського району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Долинське Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 162  кормова група  – 0,49 га. 

5. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Дідовцю Дмитру 
Івановичу, який проживає за адресою: с. Якличі  Сосницького району 
Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Спаське Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 228 рілля – 1,65 га, № паю 479  кормова група  – 

1,07 га. 

6. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Жолудю Михайлу 
Петровичу, який проживає за адресою: вул. Миру, 53, с. Величківка 
Корюківського району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Киріївка Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 34 рілля – 2,36 га, № паю 297  кормова група  – 0,58 

га. 

7. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Титаренко Валентині 
Петрівні, яка проживає за адресою: вул. Механізації, 31, смт Короп Коропськог 

району Чернігівської області.  
Земельна ділянка знаходяться за межами с. Пекарів Сосницького району 

Чернігівської  області, № паю 441 рілля – 1,62 га, № паю 957  кормова група  – 

1,27 га. 

8. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Головко Валентині 
Миколаївні, яка проживає за адресою: вул. Довженка, 97, с. Велике Устя 
Сосницького району Чернігівської області.  



Земельна ділянка знаходяться за межами с. Велике Устя Сосницького 
району Чернігівської  області, № паю 96 рілля – 1,23 га, № паю 11  сіножаті  – 0,61 

га, № паю 132 пасовища – 0,16 га, № паю 95 рілля – 1,24 га, № паю 12  сіножаті  – 

0,61 га,№ паю 150  пасовища  – 0,16 га. 

9. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Циганку Сергію 
Петровичу, який проживає за адресою: вул. Шевченка, 29, с. Велике Устя 
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Велике Устя Сосницького 
району Чернігівської  області, № паю 165 рілля – 1,72 га, № паю 31  сіножаті  – 

0,61 га, № паю 68 пасовища – 0,23 га. 

10. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ½ (паю) Мідько Ганні 
Прокопівні, яка проживає за адресою: вул. Довженка, 91, с. Велике Устя 
Сосницького району Чернігівської області та ½ (паю) Скоромних Наталії 
Олександрівні, яка проживає за адресою: вул. Довженка, 91, с. Велике Устя 
Сосницького району Чернігівської області  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Велике Устя Сосницького 
району Чернігівської  області, № паю 233 рілля – 1,63 га, № паю 302  сіножаті  – 

0,48 га, № паю 165 пасовища – 0,16 га. 

11. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Кириченко Оксані 
Павлівні, яка проживає за адресою: вул. Довженка, 6, с. Велике Устя Сосницького 
району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Велике Устя Сосницького 
району Чернігівської  області, № паю 98 рілля – 1,27 га, № паю 78  сіножаті  – 0,48 

га, № паю 377 пасовища – 0,16 га, № паю 99 рілля – 1,27 га, № паю 79  сіножаті  – 

0,48 га,№ паю 376  пасовища  – 0,16 га. 

12. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Дроб’язко Вірі 
Петрівні, яка проживає за адресою: вул. Деснянська, 42, смт Сосниця 
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Загребелля Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 324 сіножаті  – 1,9940 га. 

13. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Пикулі Миколі 



Павловичу, який проживає за адресою: вул. Савченка, 26, с. Матвіївка 
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Матвіївка Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 27 рілля  – 2,58 га, № паю 27 кормові угіддя  – 1,61 

га, № паю 27 сад  – 0,06 га. 

14. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Щербатенку 
Михайлу Григоровичу,  який проживає за адресою: проспект Корольова, 8/47,            
м. Київ.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Матвіївка Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 512 рілля  – 2,63 га, № паю 512 кормові угіддя  – 

0,67 га, № паю 512 сад  – 0,03 га. 

15. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1\4 (паю) Курачек 
Олені Володимирівні,  яка проживає за адресою: вул. 1-го Травня, 173, м. Чернігів 
Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Вільшане Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 353 рілля  – 2,50 га, № паю 272 кормові угіддя  – 

4,23 га. 

16. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Євтушенко Ганні 
Петрівні, яка проживає за адресою: вул. 50 років ВЛКСМ, 13/69, м. Чернігів 
Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Пекарів Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 293 рілля  – 0,62 га, № паю 728 кормові угіддя  – 

0,89 га. 

17. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Величук Тамарі 
Григорівні, яка проживає за адресою: вул. Ворошилова, 25, с. Киріївка 
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Киріївка Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 403 рілля  – 4,94 га, № паю 403 кормові угіддя  – 

0,60 га. 

18. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Злотовій Олександрі 
Олександрівні, яка проживає за адресою: вул. Ювілейна, 34-А, с. Конятин 
Сосницького району Чернігівської області.  



Земельна ділянка знаходяться за межами с. Конятин Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 354 рілля  – 1,1079 га, № паю 354 кормові угіддя  – 

0,7743 га. 

19. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Шарому  
Володимиру Анатолійовичу, який проживає за адресою: вул. Садова, 41, с. 
Конятин Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Конятин Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 59 рілля  – 1,3605 га, № паю 59 кормові угіддя  – 

0,7928 га. 

20. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Глухенькій Наталії 
Іванівні, яка проживає за адресою: вул. Шарівка, 10, с. Конятин Сосницького 
району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Конятин Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 58 рілля  – 1,3605 га, № паю 58 кормові угіддя  – 

0,7741 га. 

21. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Коваленко Надії 
Сергіївні, яка проживає за адресою: вул. Бурівка, 19, с. Чорнотичі Сосницького 
району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Чорнотичі Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 171 рілля  – 1,76 га, № паю 353 кормові угіддя  – 

0,25 га. 

22. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Горілик Любові 
Миколаївні, яка проживає за адресою: вул. Якова Скидана, 11/2, смт Сосниця 

Сосницького району Чернігівської області.  
Земельна ділянка знаходяться за межами с. Долинське Сосницького району 

Чернігівської  області, № паю 91 кормові угіддя  – 0,71 га. 

23. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Осипенку Миколі 
Анатолійовичу, який проживає за адресою: вул. Ювілейна, 31, смт Сосниця 
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Пекарів Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 330 рілля  – 0,63 га, № паю 823 кормові угіддя  – 

0,59 га. 



24. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Махновській Анні 
Ігорівні, яка проживає за адресою: вул. Саксаганського, 4/2, м. Прилуки 
Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Змітнів Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 198 рілля  – 3,12 га, № паю 657 кормові угіддя  – 

0,50 га. 

25. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Мальгіну Олексію 
Валентиновичу, який проживає за адресою: вул.Савченка, буд.26, с.Матвіївка 
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться на території с. Матвіївка Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 23 до складу якого входять: рілля  – 2,73 га, сад – 

0,06 га, кормові угіддя  – 1,60 га. 

26. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель  КСП 
«Україна» Лосю Павлу Павловичу, який проживає за адресою: вул.Десняка, буд.9, 
с.Рудня Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться на території с. Козляничі Сосницького району 
Чернігівської  області.  № паю 284 до складу якого входять: рілля  – 1,09 га, та 
№94 сіножаті  – 1,03 га. 

27. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Вєтрову Анатолію 
Михайловичу, який проживає за адресою: с.Бутівка Сосницького району 
Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться на території с. Киріївка Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 73 до складу якого входять: рілля  – 2,36 га, кормові 
угіддя  – 0,63 га. 

28. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Лапенко Людмилі 
Федосівні, яка проживає за адресою: вул. Дмитра Самоквасова, буд.17 кв.152, 
м.Чернігів.  

Земельна ділянка знаходяться на території с. Киріївка Сосницького району 
Чернігівської  області,  № паю 39, до складу якого входить рілля  – 2,36 га, та       
№ паю 399, до складу якого входять кормові угіддя  – 1,03 га. 

29. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 



для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Кошовому 
Володимиру Павловичу, який проживає за адресою: с.Лави Сосницького району 
Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться на території с. Матвіївка Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 415 до складу якого входять: рілля  – 3,18 га, 

кормові угіддя  – 0,96 га, сад – 0,05 га. 
30. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Єфименку Петру 
Васильовичу, який проживає за адресою: вул. Придеснянська, буд.127, с.Спаське 
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться на території с. Спаське Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 391 до складу якого входять: рілля – 1,71 га, № паю 
16 сіножаті – 0,67 га. 

31. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Мовчаненко 
Катерині Петрівні, яка проживає за адресою: вул.Шевченка, буд.33, с.Бутівка 
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться на території с. Бутівка Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 98 до складу якого входять: рілля – 2,62 га, № паю 
484 пасовища – 2,04 га. 

32. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Мірному Михайлу 
Васильовичу, який проживає за адресою: вул.Елеваторна, буд.2 кв.33, м.Чернігів. 

Земельна ділянка знаходяться за межами с.Лави Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 488 до складу якого входять: рілля - 6,13 га, 

сіножаті - 1,54 га, пасовища – 0,63 га. 
33. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Кисіль Олександрі 
Миколаївні, яка проживає за адресою: вул.Ювілейна, буд.24, с.Загребелля 
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться на території с. Лави Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 31 до складу якого входять: рілля – 3,54 га, сіножаті 
– 0,46 га, пасовища – 0,66 га. 

34. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Подорожній Ніні 
Іванівні, яка проживає за адресою: вул.Чернігівська, буд.25а кв.13, смт.Сосниця 
Чернігівської області.  



Земельна ділянка знаходяться за межами с. Лави Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 449 до складу якого входять: рілля – 2,83 га,  
пасовища – 0,59 га,  за межами смт Сосниця Сосницького району Чернігівської  
області, № паю 449 сіножаті – 1,54 га.  

35. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Лойченку Тарасу 
Григоровичу, який проживає за адресою: вул.Новоселів, буд.56, с.Киріївка 
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться на території с. Киріївка Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю __ до складу якого входять: ___________________ 

36. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Богдану Миколі 
Івановичу, який проживає за адресою: пров.Лікарняний, буд.7 кв.2, смт.Угроїди 
Сумської області.  

Земельна ділянка знаходяться на території с. Костирів Сосницького району 
Чернігівської  області.  № паю 401 до складу якого входять: рілля  – 0,87 га, та 
№493 кормові угіддя  – 1,17 га. 

37. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Кузьменку 
Володимиру Васильовичу, який проживає за адресою: вул.Центральна, буд.58, 
смт.Степанівка  Сумської області.  

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Бутівка Корюківського району 
Чернігівської  області, № паю 210 рілля – 2,05 га, № паю 292  сіножаті – 1,40 га. 

38. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Савицькій Яні 
Юріївні, яка проживає за адресою: вул.Забілівка, буд.60, с.Кудрівка Сосницького 
району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться на території с. Кудрівка Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю __ до складу якого входять: ___________________ 

39. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Негоді Івану 
Павловичу, який проживає за адресою: вул.Шевченка, буд.120, с.Анисів   
Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходяться на території с. Кудрівка Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 637 рілля  – 2,69 га, № паю 60 кормові угіддя  – 0,45 

га. 

 



40. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Кулаку Ігорю 
Васильовичу, який проживає за адресою: місто Запоріжжя. 

Земельна ділянка знаходяться на території с. Пекарів Сосницького району 

Чернігівської  області.  № паю 360 до складу якого входять: рілля  – 0,46 га, та 
№513 кормові угіддя  – 0,69 га. 

41. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Кулаку Ігорю 
Васильовичу, Івановій Оксані Василівні та Кулак Галині Василівні,  які 
проживають за адресою: місто Запоріжжя. 

Земельна ділянка знаходяться на території с. Пекарів Сосницького району 
Чернігівської  області.  № паю 294 до складу якого входять: рілля  – 0,62 га, та 
№729 кормові угіддя  – 0,89 га. 

42. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Моховик Тетяні 
Іванівні,  яка проживає за адресою: вул.Чернігівська, буд.43д, смт.Сосниця 
Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходяться на території с.Загребелля Сосницького 

району Чернігівської  області.  № паю 5/23 сіножаті  – 0,91 га, № паю 1/101 

пасовища  – 0,47 га. 

43. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Лисициній Надії 
Олексіївні,  яка проживає  за адресою: вул.Леніна, буд.56, м.Кам’янка-

Дніпровська. 
Земельна ділянка знаходяться на території с. Бутівка  Сосницького району 

Чернігівської  області.  № паю 319 до складу якого входить рілля – 1,58 га, та        
№ паю 449, кормові – 1,69 га. 

44. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Філіпенко Надії 
Олексіївні,  яка проживає  за адресою: вул.Шкільна, буд.49, м.Грем’яч 
Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходяться за межами с. Хлоп’яники Корюківського 

району Чернігівської  області, № паю 80152 рілля – 1,28 га, № паю 90114  кормові 
угіддя – 0,48 га. 

45. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Кулик Валентині 



Дмитрівні, яка проживає за адресою: вул.Ювілейна, буд.42, с.Конятин 
Сосницького району  Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходяться на території с. Конятин Сосницького району 
Чернігівської  області.  № паю 334, до складу якого входять: рілля – 1,712 га, 
кормові угіддя – 0,8628. 

46. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Тимошенко Ганні 
Олександрівні, яка проживає за адресою: вул.Виноградського, буд.54, 
смт.Сосниця Чернігівської області. 

Земельні ділянки знаходяться на території с. Пекарів Сосницького району 
Чернігівської  області.  № паю 246, до складу якого входить: рілля – 0,9600 га, та 
№ паю 854 кормові угіддя – 0,8628. 

47. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Дідовцю Анатолій 
Миколайович, який  проживає за адресою: вул.Гагаріна, буд.3, с.Синютин 
Сосницького району Чернігівської області. 

Земельні ділянки знаходяться на території с. Пекарів Сосницького району 
Чернігівської  області.  № паю 456, до складу якого входить: рілля – 0,6600 га, та 
№ паю 819 кормові угіддя – 0,5900. 

48. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Лойченко Олександрі 
Федорівні, яка  проживає за адресою: вул. Квіткова, буд.3, с. Киріївка 

Сосницького району Чернігівської області. 
Земельні ділянки знаходяться на території с. Киріївка Сосницького району 

Чернігівської  області.  № паю 36, до складу якого входить: рілля – 2,36 га, та № 
паю 36 кормові угіддя – 0,62 га. 

49. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ½ (паю) Стецько 
Ользі Григорівні, яка  проживає за адресою: вул. Довженка, буд.45, с. Велике 
Устя Сосницького району Чернігівської області та ½ (паю) Стецьку Миколі 
Івановичу, який проживає за адресою: вул. Довженка, буд.45, с. Велике Устя 

Сосницького району Чернігівської області. 
Земельні ділянки знаходяться на території с. Велике Устя Сосницького 

району Чернігівської  області.  № паю 20, до складу якого входить: рілля – 2,29 га, 
№ паю 176 сіножаті – 0,48 га, № паю 272 пасовища – 0,16 га. 

50. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Малиш Галині 



Миколаївні, яка  проживає за адресою: вул. Довженка, буд.23, с. Хотіївка 

Корюківського району Чернігівської області. 
Земельні ділянки знаходяться на території с. Матвіївка Сосницького району 

Чернігівської  області.  № паю 437, до складу якого входить: рілля – 2,16 га, № 
паю 437 кормові угіддя – 0,96 га, № паю 437 сад – 0,03 га. 

 

ІІ. При виготовленні технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натуру (на місцевості) з послідуючою 
передачею у власність всі видатки та фінансові витрати покласти на громадян. 

 

ІІІ. Рішення дійсне один рік. 
 

ІV. Контроль за виконанням даного рішення, покласти на  постійну комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та 
благоустрою. 

 

 

Селищний голова                                                         Андрій ПОРТНИЙ 

 


