
  

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Сосницький район 

Чернігівська область 

  

Р І Ш Е Н Н Я № 9-1408-VIIІ 

(дев’ятої сесії восьмого скликання) 
 

15 вересня 2021 р. 
смт Сосниця 

 

Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо  
встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) (паї) 
 

Розглянувши заяви громадян та відповідні технічні документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості), селищна рада, керуючись ст. 12, 81,116,118,  125,  126    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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кошіль Марії 
Василівні, яка проживає за адресою: вул. Першотравнева, 16, с. Пекарів 
Сосницького району Чернігівської  області.  

Передати Кошіль М.В., безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с. Пекарів Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 292 рілля – 0,6234 га, кадастровий                                  
№7424986500:07:001:0292, № паю 727 кормова група – 0,3626 га, кадастровий         
№7424986500:07:001:0935. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Удод Парасковії 
Афанасіївні, яка проживає за адресою: вул. Лісова, 55, с. Загребелля  Сосницького 
району Чернігівської  області.  

Передати Удод П.А., безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с. Спаське Сосницького району 
Чернігівської  області,  № паю 60 рілля – 2,6710 га, кадастровий                                  
№7424987000:08:000:0564, № паю 100  сіножаті – 0,6956 га, кадастровий                                  
№7424987000:05:000:0628. 



3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Салтан Оксані 
Григорівні, яка проживає за адресою: вул. Нове Життя, 3, с. Покровське 
Менського району  Чернігівської  області.  

Передати Салтан О.Г., безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с. Велике Устя Сосницького 
району Чернігівської  області, № паю 186 рілля – 1,8600 га,  кадастровий 
№7424981500:07:001:0186, № паю 86 сіножаті – 0,4800 га,  кадастровий  
№7424981500:04:001:0528, № паю 89 пасовища – 0,2306 га, кадастровий 
№7424981500:07:001:0582. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Євсюкову Віктору 
Вікторовичу, який проживає за адресою: вул. Панченка, 21, с. Кнути  
Сосницького району  Чернігівської  області.  

Передати Євсюкову В.В., безкоштовно у власність земельні ділянки із 
земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с. Пекарів Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 377 рілля – 0,4656 га, кадастровий 
№7424986500:08:001:0377, № паю 667  кормові угіддя – 0,8909 га, кадастровий 
№7424986500:07:001:0936. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Глазкову Сергію 
Анатолійовичу, який проживає за адресою: провулок Фікселя, 4, м. Чернігів 
Чернігівської  області.  

Передати Глазкову С.А., безкоштовно у власність земельні ділянки із 
земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с. Пекарів Сосницького району 
Чернігівської  області, № паю 298 рілля – 0,6233 га, кадастровий 
№7424986500:07:001:0298, № паю 766  кормові угіддя – 0,9138 га, кадастровий 
№7424986500:08:001:0664. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Яську Миколі 
Васильовичу, який проживає за адресою: вул. Деснянська, 30, с.Велике Устя 

Чернігівської  області.  
Передати Яську М.В., безкоштовно у власність земельну ділянку         

із земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за межами с. Велике Устя Сосницького 
району Чернігівської  області, № паю 133 рілля – 1,3500 га, кадастровий 
№7424981500:07:001:0133. 



7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Жданку Олексію 
Михайловичу, який проживає за адресою: II Проїзд Менжинського, 13 м.Луганськ,  

Передати Жданку О.М., безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогос-

подарського виробництва за межами с. Кнути Сосницького району Чернігівської  
області, № паю 470 сіножаті – 1,8344 га, кадастровий №7424986500:06:001:0667, 
№ паю 381  рілля – 0,9371 га, кадастровий №7424986500:06:001:1796. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Жданку Олексію 
Михайловичу, який проживає за адресою: II Проїзд Менжинського, 13 м.Луганськ,  

Передати Жданку О.М., безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогос-

подарського виробництва за межами с. Кнути Сосницького району Чернігівської  
області, № паю 471 сіножаті – 1,8345 га, кадастровий №7424986500:06:001:0668, 

№ паю 380  рілля – 0,9608 га, кадастровий №7424986500:06:001:1795. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Хотимченко Ганні 
Олексіївні, яка проживає за адресою: пров.Бульварний, 1а кв.41, м.Корюківка 

Чернігівської області. 
Передати Хотимченко Г.О. безкоштовно у власність земельну ділянку із 

земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с. Кудрівка  Сосницького   
району Чернігівської області, № паю 52 рілля – 2,1844 га, кадастровий 
№7424985000:04:000:0052. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Костирі Віктору 
Михайловичу, який проживає за адресою: вул.О.Гончара, буд.14, смт.Сосниця 
Чернігівської області. 

Передати Костирі В.М. безкоштовно у власність земельну ділянку із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогос-

подарського  виробництва за межами с. Кудрівка  Сосницького   району 
Чернігівської області, № паю 1017 рілля – 1,0903 га, кадастровий 
№7424985000:06:000:1017. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Мірошник Тетяні 
Дмитрівні, яка проживає за адресою: вул.Покровська, буд.4в, кв.2, смт.Сосниця 
Чернігівської області. 

Передати Мірошник Т.Д. безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с. Кудрівка  Сосницького   



району Чернігівської області, № паю 238 рілля – 2,1908 га, кадастровий 
№7424985000:06:000:0238. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Грищенко Катерині 
Іванівні, яка проживає за адресою: вул.Довженка, 34,  с.Хотіївка  Корюківського 
району Чернігівської області. 

Передати Грищенко К.І. безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с. Чорнотичі  Сосницького   
району Чернігівської області, № паю 243 рілля – 3,3296 га, кадастровий 
№7424988000:06:000:0243. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гладишу Петру 
Григоровичу, який проживає за адресою: вул.Незалежності, 16/111, м.Чернігів.   

Передати Гладишу П.Г. безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогос-

подарського  виробництва за межами с. Лави  Сосницького   району Чернігівської 
області, № паю 10494  рілля – 3,1201 га, кадастровий №7424985300:07:001:0494, 

№ паю 10426 пасовище – 0,5923 га, кадастровий №7424985300:05:001:0426 та     
№ паю 886  сіножать – 1,5394 га, кадастровий №7424955100:08:001:0597. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Редьці Ксенії 
Миколаївні, яка  проживає за адресою: вул.І.Богуна, буд.7 кв.2, смт.Сосниця 
Чернігівської області. 

Передати Редьці К.М. безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподар 

ського  виробництва за межами с. Спаське  Сосницького   району Чернігівської 
області, № паю 344 рілля – 1,9073 га, кадастровий №7424987000:09:000:0344, та         
№ паю 110539 сіножать – 0,7220 га, кадастровий №7424987000:11:000:0539. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Вовку Борису 
Миколайовичу, який  проживає за адресою: вул.Шевченка, буд.7, с.Спаське 
Сосницького району  Чернігівської області. 

Передати Вовку Б.М. безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподар 
ського  виробництва за межами с. Спаське  Сосницького   району Чернігівської 
області, № паю 290 рілля – 2,6738 га, кадастровий №7424987000:06:000:0290, та         
№ паю 050407 пасовища – 0,6959 га, кадастровий №7424987000:05:000:0407. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гарбузу Петру 
Сергійовичу, який  проживає за адресою: вул.Рокосовського, буд.4а кв.12,       
місто Чернігів. 



Передати Гарбузу П.С. безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподар 
ського  виробництва за межами с. Конятин  Сосницького   району Чернігівської 
області, № паю 42 рілля – 1,5036  га, кадастровий №7424984500:05:000:0042, та         
№ паю 004 сіножаті – 2,9041 га, кадастровий №7424984500:02:000:0081. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Кадушці Михайлу 
Дмитровичу, який  проживає за адресою: вул. Індустріальна, буд.7, місто Мена 
Чернігівської області. 

Передати Кадушці М.Д. безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподар 
ського  виробництва за межами с. Кудрівка  Сосницького   району Чернігівської 
області, № паю 224 рілля – 2,1923  га, кадастровий №7424985000:06:000:0224, та         
№ паю 357 сіножаті – 0,4416 га, кадастровий №7424985000:07:000:0341. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Борисенку 
Анатолію Івановичу, який  проживає за адресою: вул.Деснянська, буд.46,     
с.Велике Устя  Сосницького району Чернігівської області. 

Передати Борисенку А.І. безкоштовно у власність земельні ділянки із 
земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с.Велике Устя  Сосницького       
району Чернігівської області, № паю __ рілля – 1,4900 га, кадастровий 
№7424981500:03:001:0539, № паю __ сіножаті – 0,6102 га, кадастровий 
№7424981500:04:001:0526 та № паю __ пасовища – 0,1600 га, кадастровий 
№7424981500:04:001:0530. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Лойченко 
Олександрі  Федорівні, яка  проживає за адресою: вул. Квіткова, буд.2, с.Киріївка 
Сосницького району Чернігівської області. 

Передати Лойченко О.Ф. безкоштовно у власність земельні ділянки із 
земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с. Киріївка Сосницького   
району Чернігівської області, № паю 46 рілля – 2,3552 га, кадастровий 
№7424983500:02:000:0046, та  № паю 37 сіножаті – 0,6060 га, кадастровий 
№7424983500:05:000:0173. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Дроб’язко Вірі 
Петрівні, яка проживає за адресою: вул.Деснянська, буд.42,  смт.Сосниця 
Чернігівської області. 

Передати Дроб’язко В.П. безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с.Масалаївка  Сосницького   



району Чернігівської області, № паю 401 рілля – 10,6595 га, кадастровий 
№7424982500:05:001:1600. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Яську Миколі 
Васильовичу, який  проживає за адресою: вул. Деснянська, буд.30, с.В.Устя 
Сосницького району Чернігівської області. 

Передати Яську М.В. безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с. В.Устя  Сосницького       
району Чернігівської області, № паю __ рілля – 1,1500 га, кадастровий 
№7424981500:04:001:0097,  № паю __ сіножаті – 0,4800 га, кадастровий 
№7424981500:04:001:0535 та № паю __ пасовища – 0,1600 га, кадастровий 
№7424981500:04:001:0540.  

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Скибі Варварі 
Іларіонівні, яка  проживає за адресою: вул. Квіткова, буд.19, с.Вільшане 
Сосницького району Чернігівської області. 

Передати Скибі В.І. безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с.Вільшане Сосницького   
району Чернігівської області, № паю __ рілля – 2,5502 га, кадастровий 
№7424986000:04:000:0172, та  № паю __ сіножаті – 1,0353 га, кадастровий 
№7424986000:06:000:0382. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Пономаренку 
Анатолію Петровичу, який  проживає за адресою: вул. Кооперативна, буд.27, 
с.В.Устя  Сосницького району Чернігівської області. 

Передати Пономаренку А.П. безкоштовно у власність земельні ділянки із 
земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с.В.Устя  Сосницького       
району Чернігівської області, № паю __ рілля – 1,5500 га, кадастровий 
№7424981500:04:001:0078, № паю __ пасовища – 0,1600 га, кадастровий 
№7424981500:04:001:0712 та № паю __ сіножаті – 0,6100 га, кадастровий 
№7424981500:04:001:0040.  

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сластьон Тетяні 
Луківні, яка  проживає за адресою: вул.Смирнова, буд.112, с.Козляничі 
Сосницького району  Чернігівської області. 

Передати Сластьон Т.Л. безкоштовно у власність земельні ділянки із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с.Козляничі Сосницького   
району Чернігівської області, № паю __ рілля – 2,0665 га, кадастровий 



№7424984000:06:000:0434, та  № паю __ пасовища – 0,5980 га, кадастровий 
№7424984000:05:000:0292. 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сергеєвій Любові 
Григорівні, яка  проживає за адресою: вул. Молодіжна, буд.41, с.Прачі 
Ніжинського району Чернігівської області. 

Передати Сергеєвій Л.Г. безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с.Бутівка Сосницького   району 
Чернігівської області, № паю__ сіножаті – 0,7205 га, кадастровий 
№7424981000:08:000:0412. 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Михальченко 
Наталії Олексіївні, яка  проживає за адресою: вул. Миру, буд.103, с.Прачі 
Ніжинського району Чернігівської області. 

Передати Михальченко Н.О. безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с.Бутівка Сосницького   району 
Чернігівської області, № паю__ сіножаті – 0,7204 га, кадастровий 
№7424981000:08:000:0410. 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Силенок Надії 
Максимівні, яка  проживає за адресою: вул.1 гвард.Армії, буд.37 кв.57, м.Чернігів. 

Передати Силенок Н.М. безкоштовно у власність земельні ділянки із 
земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 

сільськогосподарського  виробництва за межами с.Хлоп’яники Сосницького   
району Чернігівської області, № паю__ рілля – 1,3384, кадастровий 
№7424987500:08:000:0437 та № паю__ сіножаті – 0,9695 га, кадастровий 
№7424987500:09:000:0440. 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Шелудько Любові 
Микитівні, яка  проживає за адресою: вул.Лесі Українки, буд.6, с.Лубни 

Передати Шелудько Л.М. безкоштовно у власність земельні ділянки із 
земель сільськогосподарського призначення, для ведення товарного 
сільськогосподарського  виробництва за межами с.Хлоп’яники Сосницького   
району Чернігівської області, № паю__ рілля – 1,2761, кадастровий 
№7424987500:08:000:0348 та № паю__ сіножаті – 0,7332 га, кадастровий 
№7424987500:09:000:0437. 

 

 

ІІ.  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 

 


