
 

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Сосницький район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 9-1400-VIIІ 

(дев’ятої сесії восьмого скликання) 
 

15 вересня 2021 р. 
смт Сосниця 

 

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 Серебрій Катерині 
Феодосіївні, яка проживає за адресою: вул. Героїв Сталінграду, 63, м. Київ. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Соціалістична, 14,                 
с. Масалаївка Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 
0,2000 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 Бордюжан Катерині 
Сергіївні, яка проживає за адресою: вул. Кибальчича Миколи, 8/77, 
Дніпропетровського району м. Київ. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 10, с. Бутівка 
Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 0,2500 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 Пилипенку Василю 
Івановичу, який проживає за адресою: вул. Довженка, 23, с. Хлоп’яники, 
Сосницького району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Довженка, 23,                       
с. Хлоп’яники, Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 
0,2500 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 Суржик Наталії 
Григорівні, яка проживає за адресою: вул. Шевченка, 135, с. Змітнів Сосницького 
району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 135, с. Змітнів 
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 власність, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд Ігнатенко Ірині 
Миколаївні, яка проживає за адресою: провулок 9 Травня, ½, с. Суничне 
Сновського району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: провулок Деснянський, 15,          

смт Сосниця  Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 
0,1500 га.  

6. 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 Косаковській Валентині 
Миколаївні, яка проживає за адресою: проспект Миру, 207/73, м. Чернігів 
Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул Деснянська, 15, 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 власність, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд Кулику Юрію 
Васильовичу, який проживає за адресою: вул. Ювілейна, 16, с. Конятин 
Сосницького району Чернігівської області. 



Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Ювілейна, 16, с. Конятин 
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 власність, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд Радіч Ользі 
Володимирівні, яка проживає за адресою: вул. Леніна, 103, с. Шевченка, 
Сосницького району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Набережна, 9, с. Змітнів 

Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 0,2500 га.  
9. 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 Очередько Лілії 
Вікторівні, яка проживає за адресою: вул. Л. Українки, 12, смт Сосниця 
Сосницького району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Л. Українки, 12,                        
смт Сосниця,  Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 
0,1000 га.  

10. 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 Артеменку Михайлу 
Миколайовичу, який проживає за адресою: вул. Чернігівська, 4, с. Хлоп’яники 
Сосницького району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Чернігівська, 4,                        
с. Хлоп’яники Сосницького району Чернігівської області орієнтовною площею 
0,2500 га.  

11. 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 Мотлич Вірі Антонівні, 
яка проживає за адресою: вул. Деснянська, 38, смт Сосниця Сосницького району 
Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Деснянська, 38,         
смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області орієнтовною площею 
0,1300 га.  

12. 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 Гернешію Вячеславу 



Юрійовичу, який проживає за адресою: вул. Ярмоли, 15, с. Хлоп’яники 
Сосницького району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Ярмоли, 15, с. Хлоп’яники 
Сосницького району Чернігівської області орієнтовною площею 0,2500 га.  

13. 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 Булієнку  Петру 
Андрійовичу, який проживає за адресою: вул. Чернігівська, 17,  с. Хлоп’яники 
Сосницького району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Чернігівська, 17,          
с. Хлоп’яники Сосницького району Чернігівської області орієнтовною площею 
0,2500 га.  

14. 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 Ткаченко Валентині 
Степанівні, яка проживає за адресою: вул. Новоселівська, 22-Б, смт Сосниця 
Сосницького району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Новоселівська, 22-Б,                
смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області орієнтовною площею 
0,1400 га.  

15. 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 Куриленко Валентині 
Петрівні, яка проживає за адресою: вул. Ювілейна, 21, с. Загребелля  
Сосницького району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Ювілейна, 21, с. Загребелля  
Сосницького району Чернігівської області орієнтовною площею 0,2000 га.  

16. 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 Пацюк Наталії Іванівні, 
яка проживає за адресою: вул. Помірки, 36, с. Чорнотичі  Сосницького району 
Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. О.Гончара, 5, смт Сосниця  
Сосницького району Чернігівської області орієнтовною площею 0,1200 га.  

17. 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 Манжай Валентині 
Петрівні, яка проживає за адресою: вул. Десняка, 22, с. Хлоп’яники  Сосницького 
району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Десняка, 22, с. Хлоп’яники  
Сосницького району Чернігівської області орієнтовною площею 0,2500 га.  

18. 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 Єфіменку Віктору 
Артемовичу, якийа проживає за адресою: вул. Новоселівська, 1-А, смт Сосниця  
Сосницького району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Новоселівська, 31,         
смт Сосниця  Сосницького району Чернігівської області орієнтовною площею 
0,1500 га.  

19. 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 Пономаренку Володимиру 
Івановичу, який проживає за адресою: вул. Шевченка, 10, с. Долинське  
Сосницького району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 10, с. Долинське  
Сосницького району Чернігівської області орієнтовною площею 0,2500 га.  

20. 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 Ляшик Тетяні Іванівні, яка 

проживає за адресою: вул. Лісова, 1, с. Волинка Сосницького району 
Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Десняка, 36, с. Велике Устя   
Сосницького району Чернігівської області орієнтовною площею 0,2500 га.  

21. 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 Примачок Ользі 
Григорівні, яка проживає за адресою: вул. Довженка, 59, с. Волинка Сосницького  
району Чернігівської області. 

 Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Довженка, 59, с. Волинка 
Сосницького  району Чернігівської області, орієнтовною площею 0,2500 га.  

22. 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 Мурашку Володимиру 
Миколайовичу, який проживає за адресою: вул. Забілівка, 11-А, с. Кудрівка  
Сосницького  району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Забілівка, 11-А, с. Кудрівка  
Сосницького  району Чернігівської області, орієнтовною площею 0,2500 га.  

23. 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 Михайленко Альоні 
Валентинівні, яка проживає за адресою: вул. Козацька, буд.28, смт.Сосниця  
Чернігівської області. 

 Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Козацька, буд.28, 
смт.Сосниця  Чернігівської області, орієнтовною площею 0,1100 га.  

24. 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 Горпиненко Євгенію 
Анатолійовичу, який проживає за адресою: 2 провулок. Михайлівський, буд.4, 
смт. Сосниця  Чернігівської області. 

 Земельна ділянка знаходиться за адресою: 2 провулок. Михайлівський, 
буд.4, смт. Сосниця  Чернігівської області, орієнтовною площею 0,1500  га.  

25. 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 ½ частина Захарченку 
Сергію Володимировичу, який проживає за адресою: вул. Братів Барсуків, буд. 
32, с. Вільшане  Сосницького району Чернігівської області та ½ частина 
Захарченко Вірі Олексіївні, який проживає за адресою: вул. Братів Барсуків, буд. 
32, с. Вільшане  Сосницького району Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Братів Барсуків, буд.32, 
с.Вільшане  Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 
0,2500  га.   

26. 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 Сокирко Ользі 
Олександрівні, яка проживає за адресою: вул. Франка, буд.16, с.Вільшане  
Сосницького району Чернігівської області.  

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Франка, буд.16, с.Вільшане  
Сосницького району Чернігівської області, орієнтовною площею 0,2500  га.   



27. 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 Семенцову Леоніду 
Андрійовичу, який проживає за адресою: вул. Вишнева, буд.6, смт.Сосниця 

Чернігівської області.  
Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Вишнева, буд.6, 

смт.Сосниця  Чернігівської області, орієнтовною площею 0,1450 га. 

28. 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 Гиричу Миколі 
Петровичу, який проживає за адресою: вул. Б.Хмельницького, буд.42 кв.2, 
смт.Сосниця Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул. Б.Хмельницького, буд.42 
кв.2, смт.Сосниця  Чернігівської області. орієнтовною площею 0,0400 га. 

29. 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 Кузьменку Сергію 
Олександровичу, який проживає за адресою: вул.Довженка, буд.91, смт.Сосниця 
Чернігівської області. 

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вул.Довженка, буд.91, 

смт.Сосниця  Чернігівської області, орієнтовною площею 0,1480 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                                                         Андрій ПОРТНИЙ 


