
 

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Сосницький район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 9-1403-VIIІ 

(дев’ятої сесії восьмого скликання) 
 

15 вересня 2021 р. 
смт Сосниця 
 

 

Про припинення права  
користування земельними ділянками 

 

 

           Розглянувши заяви громадян «Про припинення права користування 

земельною ділянкою»,  селищна рада, керуючись ст. 141 п. а Земельного кодексу 
України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ВИРІШИЛА: 

           І. Припинити право користування земельними ділянками:  
 

          1. Мороз Віктору Петровичу, який проживає за адресою: вул. Розумієнка, 
24, с. Волинка Сосницького району Чернігівської області. Земельна ділянка 
знаходиться за межами с. Волинка Сосницького району Чернігівської області для 
ведення особистого селянського господарства, площею 0,0600 га. 

2. Сердюку Юрію Вікторовичу, який проживає за адресою: вул. 
Чернігівська, 25-А/14, смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області. 
Земельна ділянка знаходиться в межах смт Сосниця Сосницького району 
Чернігівської області для ведення особистого селянського господарства, площею 
0,0500 га та площею 0,1500 га. 

3. Дворецькій Валентині Іванівні, яка проживає за адресою: вул. 
Центральна, 126, с. Шабалинів Сосницького району Чернігівської області. 
Земельна ділянка знаходиться в межах с. Пекарів Сосницького району 
Чернігівської області для ведення особистого селянського господарства, площею 
0,5000 га. 

4. Хуторному Миколі Івановичу, який проживає за адресою: с. Хлоп’яники 
Сосницького району Чернігівської області. Земельна ділянка знаходиться за 

межами с. Хлоп’яники Сосницького району Чернігівської області для ведення 
особистого селянського господарства, площею 0,1500 га. 

5. Кравцю Олексію Петровичу, який проживає за адресою: с. Хлоп’яники 
Сосницького району Чернігівської області. Земельна ділянка знаходиться за 
межами с. Хлоп’яники Сосницького району Чернігівської області для ведення 
особистого селянського господарства, площею 0,1500 га. 

 



6. Майбороді Олександру Борисовичу, який проживає за адресою:         
с. Хлоп’яники Сосницького району Чернігівської області. Земельна ділянка 
знаходиться за межами с. Хлоп’яники Сосницького району Чернігівської області 
для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1000 га. 

7. Карпенку Ігорю Олександровичу, який проживає за адресою:              
вул. Ювілейна, №1, с.Загребелля Сосницького району Чернігівської області. 
Земельні ділянки знаходяться за межами с. Загребелля Сосницького району 
Чернігівської області для ведення особистого селянського господарства, площею: 
0,4000 га, 0,2000 га та 0,2000 га. 

8. Висоцькому Миколі Івановичу, який проживає за адресою: вул. 
Б.Хмельницького, 3а кв.1, смт.Сосниця Чернігівської області. Земельна ділянка 
знаходиться за межами с. Ганнівка Сосницького району Чернігівської області для 
ведення особистого селянського господарства, площею 0,0500 га. 

9. Пархоменку Станіславу Васильовичу, який проживає за адресою: вул. 
Чернігівська, 47 кв.16, смт.Сосниця Чернігівської області. Земельна ділянка 
знаходиться за межами с. Вільшане  Сосницького району Чернігівської області 
для ведення особистого селянського господарства, площею 0,4000 га. 

 10. Макаренко Валентині Андріївні, яка проживає за адресою: 
вул.Кільцева, 29 кв.3, м.Чернігів. Земельна ділянка знаходиться за межами            

с. Вільшане Сосницького району Чернігівської області для ведення особистого 
селянського господарства, площею 0,7000 га. 

11. Охріменку Віктору Сергійовичу, який проживає за адресою:              
вул. Садова, буд.28, с.Загребелля Сосницького району Чернігівської області. 
Земельна ділянка знаходиться за межами с. Загребелля Сосницького району 
Чернігівської області для ведення особистого селянського господарства, площею 
0,5000 га. 
 

 ІІ. Дані земельні ділянки перевести до земель запасу Сосницької селищної 
ради. 

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                                                         Андрій ПОРТНИЙ 

 


