
 

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Сосницький район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 9-1409-VIIІ 

(дев’ятої сесії восьмого скликання) 
 

15 вересня 2021 р. 
смт Сосниця 

 

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) Берднику Григорію 
Івановичу, який проживає за адресою: вул. Гончарівка, 21, с. Кудрівка 

Сосницького району Чернігівської області. 
Передати Берднику Г.І., безкоштовно у власність земельну ділянку із 

земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(02.01) 

за адресою: вул. Гончарівка, 21, с. Кудрівка Сосницького району Чернігівської 
області в розмірі 0,2500 га, кадастровий № 7424985000:01:001:0120. 

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) Кузьменку Олександру 
Феодосійовичу, який проживає за адресою: вул. Довженка, 40, смт Сосниця 

Сосницького району Чернігівської області. 
Передати Кузьменку О.Ф., безкоштовно у власність земельну ділянку із 

земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(02.01) 



за адресою: вул. Довженка, 40, смт Сосниця Сосницького району Чернігівської 
області в розмірі 0,1327 га, кадастровий № 7424955100:01:015:0241. 

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) Михальцю Миколі 
Андрійовичу, який проживає за адресою: вул. Суворова, 34, смт Сосниця 
Сосницького району Чернігівської області. 

Передати Михальцю М.А., безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(02.01) 
за адресою: вул. Суворова, 34, смт Сосниця Сосницького району Чернігівської 
області в розмірі 0,1500 га, кадастровий № 7424955100:01:008:0122. 

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) Роздерію Миколі 
Івановичу, який проживає за адресою: вул. Придеснянська, 1-А, с. Спаське 
Сосницького району Чернігівської області. 

Передати Роздерію М.І., безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(02.01) 
за адресою: вул. Придеснянська, 1-А, с. Спаське Сосницького району 
Чернігівської області в розмірі 0,2500 га, кадастровий № 7424987000:01:001:0136. 

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) Козлову Володимиру 
Кузьмичу, який проживає за адресою: вул. Савченка, 3, с. Матвіївка Сосницького 
району Чернігівської області. 

Передати Козлову В.К., безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(02.01) 
за адресою: вул. Савченка, 3, с. Матвіївка Сосницького району Чернігівської 
області в розмірі 0,2500 га, кадастровий № 7424985500:01:001:0541. 

6. Затвердити технічну документацію 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 і споруд (присадибна ділянка) 
Кузьменко Катерині Василівні, яка проживає за адресою: вул. 1 Травня, 31,         
с. Бутівка Сосницького району Чернігівської області та Шут Валентині Василівні 



яка проживає за адресою: вул. 1 Травня, 31, с. Бутівка Сосницького району 
Чернігівської області. 

Передати Кузьменко К.В та Шут В.В., безкоштовно у спільну сумісну 

власність земельну ділянку із земель житлової та громадської забудови, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)(02.01) за адресою: вул. Деснянська, 34, с. Велике 
Устя Сосницького району Чернігівської області в розмірі 0,1300 га, кадастровий 
№ 7424981500:01:001:0143. 

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) Колбасі Павлу Івановичу, 

який проживає за адресою: вул.Л.Українки, 4, смт.Сосниця Чернігівської області. 
Передати Колбасі П.І., безкоштовно у власність земельну ділянку із земель 

житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01)                
за адресою: вул.Л.Українки, 4, смт.Сосниця Чернігівської області в розмірі 
0,0600 га, кадастровий № 7424955100:01:005:0149. 

8. 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) Копилу Миколі 
Леонідовичу, який проживає за адресою: вул. Мойсієнка, 23, село Спаське 

Чернігівської області. 
Передати Копилу М.Л., безкоштовно у власність земельну ділянку із 

земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(02.01) за адресою: вул.Мойсієнка, 23, с.Спаське Чернігівської області в розмірі 
0,2500 га, кадастровий № 7424987000:01:001:0137. 

9. 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) Сизоненко Віктору 
Вікторовичу, який проживає за адресою: вул. Деснянська, 32, смт.Сосниця 
Чернігівської області. 

Передати Сизоненку В.В., безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(02.01) за адресою: вул.Деснянська, 32, смт.Сосниця Чернігівської області         
в розмірі 0,0300 га, кадастровий № 7424955100:01:017:0103. 

10. 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) Качало Ніні Михайлівні, 
яка проживає за адресою: вул. Садова, 57, с.Конятин Сосницького району 
Чернігівської області. 

Передати Качало Н.М., безкоштовно у власність земельну ділянку із земель 
житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01) за 
адресою: вул.Садова, 55, с.Конятин Сосницького району Чернігівської області          
в розмірі 0,2316 га, кадастровий № 7424984500:01:001:0456. 

11. 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) Кириленку Івану 
Петровичу, який проживає за адресою: вул. Миру, 205, с.Лави Сосницького 
району Чернігівської області. 

Передати Кириленку І.П., безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(02.01) за адресою: вул.Миру, 205, с.Лави  Сосницького району Чернігівської 
області в розмірі 0,2500 га, кадастровий № 7424985300:01:001:0095. 

12. 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) Андрійченко Надії 
Василівні, яка проживає за адресою: вул.Ювілейна, буд.24, смт.Сосниця 
Чернігівської області. 

Передати Андрійченко Н.В., безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(02.01) за адресою: вул.Ювілейна, 24, смт.Сосниця Чернігівської області          
в розмірі 0,0700 га, кадастровий № 7424955100:01:023:0130. 

13. 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) Кутній Світлані 
Анатоліївні, яка проживає за адресою: вул.Покровська, буд.10/2, смт.Сосниця 
Чернігівської області. 

Передати Кутній С.А. безкоштовно у власність земельну ділянку із земель 
житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01) за 
адресою: вул.Шарівка, 6, с.Конятин Сосницького району Чернігівської області         
в розмірі 0,2420 га, кадастровий № 7424984500:01:001:0443. 



14. 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) Кузьменку Євгенію 
Віталійовичу, який проживає за адресою: просп.Повітрофлотський, буд.6, м.Київ. 

Передати Кузьменку Є.В. безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(02.01) за адресою: вул.Мойсієнка, 107, с.Спаське, Сосницького району 
Чернігівської області в розмірі 0,2500 га, кадастровий № 7424987000:01:001:0745. 

15. 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) Кравченко Світлані 
Григорівні, яка проживає за адресою: вул.Чернігівська, буд.17 кв.13, смт.Сосниця 
Чернігівської області. 

Передати Кравченко С.Г. безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(02.01) за адресою: вул.Зарічна, 21, с.Масалаївка Сосницького району 

Чернігівської області в розмірі 0,2500 га, кадастровий № 7424982500:03:001:0081. 

16. 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) Манжай Валентині 
Петрівні, яка проживає за адресою: вул.Ярмоли, буд.29, с.Хлоп’яники 
Сосницького району Чернігівської області. 

Передати Манжай В.П. безкоштовно у власність земельну ділянку із земель 
житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01)                
за адресою: вул.Ярмоли, 29, с.Хлоп’яники Сосницького району Чернігівської 
області в розмірі 0,2500 га, кадастровий № 7424987500:01:001:0062. 

17. 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) Власкову Григорію 
Михайловичу, який проживає за адресою: вул.Чернігівська, буд.10 кв.5, 
смт.Сосниця  Чернігівської області. 

Передати Власкову Г.М. безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 



(02.01) за адресою: вул.Чернігівська, 8а, смт.Сосниця Чернігівської області  в 
розмірі 0,0800 га, кадастровий № 7424955100:01:005:0150. 

18. 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) Куценко Петру 
Миколайовичу, який проживає за адресою: вул.Довженка, буд.8, с.Хлоп’яники 
Сосницького району Чернігівської області. 

Передати Куценку П.М. безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(02.01) за адресою: вул.Довженка, буд.8, с.Хлоп’яники Сосницького району 
Чернігівської області в розмірі 0,2500 га, кадастровий № 7424987500:01:001:0063. 

19. 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) Кардашу Сергію 
Олександровичу, який проживає за адресою: вул.Нагірнівка, буд.1, с.Чорнотичі 
Сосницького району Чернігівської області. 

Передати Кардашу С.О. безкоштовно у власність земельну ділянку із 
земель житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(02.01) за адресою: вул.Нагірнівка, буд.1, с.Чорнотичі Сосницького району 
Чернігівської області в розмірі 0,2500 га, кадастровий № 7424988000:01:001:0155. 

 

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                                                         Андрій ПОРТНИЙ 


