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Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо  
встановлення меж земельних ділянок в натурі  
(на місцевості) з послідуючою передачею у власність 

 

Розглянувши заяви громадян та відповідні технічні документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з 
послідуючою передачею у власність, селищна рада, керуючись ст. 12, 116, 118, 

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

І.1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з послідуючою 
передачею у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кошовій Катерині 
Михайлівні, яка проживає за адресою: вул. Зелена, 14, смт Сосниця Сосницького 
району Чернігівської області. 

Передати Кошовій К.М., безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Зелена, 14, 

смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області в розмірі 0,0985 га, 
кадастровий № 7424955100:01:025:0485. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з послідуючою 
передачею у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Іванець Ользі Петрівні, 
яка проживає за адресою: вул. Шевченка, 5, с. Змітнів Сосницького району 

Чернігівської області. 
Передати Іванець О.П., безкоштовно у власність земельну ділянку із земель 

житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Шевченка, 5,          

с. Змітнів Сосницького району Чернігівської області в розмірі 0,2500 га, 
кадастровий № 7424983000:01:001:1009. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з послідуючою 
передачею у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кострик Ніні Василівні, 
яка проживає за адресою: 1-й провулок Вишневий, 7, смт Сосниця Сосницького 
району Чернігівської області. 

Передати Кострик Н.В., безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: 1-й провулок 
Вишневий, 7, смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області в розмірі 
0,0669 га, кадастровий № 7424955100:01:003:0160. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з послідуючою 
передачею у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кузнєцовій Наталії 
Василівні, яка проживає за адресою: Красногвардійська, 8/1, м. Красний Луч 
Луганської області. 

Передати Кузнєцовій Н.В., безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул 
Придеснянська, 3, с. Змітнів Сосницького району Чернігівської області в розмірі 
0,2500 га, кадастровий № 7424983000:01:001:1008. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з послідуючою 
передачею у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Савченку Володимиру 
Дмитровичу, який проживає за адресою: вул. Соціалістична, 23, с. Масалаївка 

Сосницького району Чернігівської області. 
Передати Савченку В.Д., безкоштовно у власність земельну ділянку із 

земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. 
Соціалістична, 23, с. Масалаївка Сосницького району Чернігівської області в 
розмірі 0,1309 га, кадастровий № 7424982500:03:001:0079. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з послідуючою 
передачею у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Сердюку Петру 



Дмитровичу, який проживає за адресою: вул. М.Полторацького, 9а, смт Сосниця 

Сосницького району Чернігівської області. 
Передати Сердюку П.Д., безкоштовно у власність земельну ділянку із 

земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. 
М.Полторацького, 9а, смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області в 
розмірі 0,1500 га, кадастровий № 7424955100:01:017:0079. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з послідуючою 
передачею у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Заровному Миколі 
Івановичу, який проживає за адресою: вул. Українська, 90а, с. Купчичі 
Сосницького району Чернігівської області. 

Передати Заровному М.І., безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. 
Українська, 90а, с. Купчичі Сосницького району Чернігівської області в розмірі 
0,2500 га, кадастровий № 7424983000:02:001:0028. 

 

ІІ. Сосницькій селищній раді зареєструвати право власності на земельні 
ділянки, при передачі земельних ділянок всі видатки та фінансові витрати по 
оформленню документів по передачі земельних ділянок у власність покласти на 
громадян. 

ІІІ. 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                                        Портний А. Д. 


