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Про надання дозволу на виготовлення  
технічних документацій із землеустрою 

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

Розглянувши заяви громадян «Про надання дозволу на виготовлення 
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) з послідуючою передачею у власність» 

та підтверджуючі правовстановлюючі документи на земельні ділянки, 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. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації 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 та споруд Тетері Тамарі Іванівні, яка 

проживає за адресою: вул. Якова Скидана, 63, смт Сосниця Сосницького району 
Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Козацька, 57, смт Сосниця 

Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 0,1000 га.  

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації 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 та споруд Плитник Світлані 
Анатоліївні, яка проживає за адресою: вул. Виноградського, 11-а/1, смт Сосниця  

Сосницького району Чернігівської області. 
Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Виноградського, 11-а/1, смт 

Сосниця  Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 0,0400 

га.  



3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації 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 та споруд Сморгуновій Ірині 
Миколаївні, яка проживає за адресою: вул. Козацька, 13, смт Сосниця  

Сосницького району Чернігівської області. 
Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Козацька, 13, смт Сосниця  

Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 0,1000 га.  

4. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації 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 та споруд Петрушенку Анатолію 
Вікторовичу, який проживає за адресою: вул. Шевченка, 57, с. Гутище  

Сосницького району Чернігівської області. 
Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 57, с. Гутище  

Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 0,2500 га.  

5. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з послідуючою передачею у спільну сумісну власність, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Трубі 
Володимиру Олександровичу, який проживає за адресою: вул. Перше Травня, 34, 

с. Ганнівка  Сосницького району Чернігівської області та Трубі Віктору 
Олександровичу, який проживає за адресою: вул. Чернігівська, 64, смт Сосниця  

Сосницького району Чернігівської області. 
Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Перше Травня, 34,          

с. Ганнівка  Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 
0,2500 га.  

6. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з послідуючою передачею у спільну сумісну власність, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Галініну 
Олександру Вікторовичу, який проживає за адресою: вул. Соснова, 16,         

смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області.  
Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Соснова, 16, смт Сосниця 

Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 0,1200 га.  

7. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з послідуючою передачею у спільну сумісну власність, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Карацюбі 
Валентині Миколаївні, яка проживає за адресою: вул. Захисників Вітчизни, 48/1, 

с. Атюша Коропського району Чернігівської області. 



Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Придеснянська, 11,         

с. Спаське Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 
0,2500 га.  

8. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з послідуючою передачею у спільну сумісну власність, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Олійник 
Людмилі Миколаївні, яка проживає за адресою: вул. Довженка, 54а,          

смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області.  
Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Довженка, 54а,          

смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 
0,0700 га.  

9. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з послідуючою передачею у спільну сумісну власність, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Шурубурі 
Валентині Володимирівні, яка проживає за адресою: вул. Молодіжна, 4,          

с. Пекарів Сосницького району Чернігівської області.  
Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, 4,  с. Пекарів 

Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 0,2000 га.  

10. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
з послідуючою передачею у спільну сумісну власність, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Лисич 
Тетяні Миколаївні, яка проживає за адресою: вул. Івашківка, 7, с. Кудрівка 
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Івашківка, 7, с. Кудрівка 
Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 0,2500 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  Портний А. Д. 


