
              

 

 

Конотопська міська рада 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 29 листопада 2021 року  

               

Про надання дозволів на розроблення 

землевпорядної документації  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, керуючись  

ст.ст.12, 118, 120, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, ст.19 Закону 

України «Про землеустрій», на підставі звернень громадян, суб’єктів 

господарювання та наданих документів,  
 

міська  рада   в и р і ш и л а : 

 

1.Надати дозволи для виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості):  

1.1.Для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів: 

1.1.1.Чайковській Ванді Григорівні (ідентифікаційний номер 1809410045) 

по вул.Батуринській,87 (автогаражний кооператив №7, гараж №257) у 

власність. 

1.1.2.Дмитрієвій Олександрі Семенівні (ідентифікаційний номер 

1771804724) по вул.Батуринській,87 (автогаражний кооператив №7, гараж 

№327) у власність. 

1.2.Вищепереліченим землекористувачам:  

- в місячний термін укласти договори на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) з суб’єктами господарювання, які мають відповідний 

дозвіл на проведення вказаних робіт; 

- стати на облік в Конотопському управлінні ГУ ДПС у Сумській області 

як платник плати за землю в термін до 20 числа наступного місяця. 

2.Надати дозволи на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок: 

2.1.Громадянам для індивідуального гаражного будівництва: 

2.1.1.Орел Софії Іванівні (ідентифікаційний номер 1861514201) по 

вул.Батуринській (район автогаражного кооперативу №7) у власність 

(орієнтовною площею 0,0040 га). 



2.1.2.Гришку Григорію Івановичу (ідентифікаційний номер 2092023918) 

по вул.Деповській,88 (автогаражний кооператив №2, земельна ділянка №250) у 

власність (орієнтовною площею 0,0032 га). 

2.1.3.Харченку Артему Онисимовичу – учаснику АТО (ідентифікаційний 

номер 3504010693) по пр.Миру (район житлового будинку №67) у власність 

(орієнтовною площею 0,0100 га). 

2.2.Суб'єктам господарювання: 

2.2.1.Конотопській міській раді (ідентифікаційний код 24006881) в особі 

виконавчого комітету Конотопської міської ради Сумської області по 

пр.Миру,18 для обслуговування багатоквартирного житлового будинку (для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури) у власність 

(орієнтовною площею 0,3510 га). 

2.2.2.Конотопській міській раді (ідентифікаційний код 24006881) в особі 

виконавчого комітету Конотопської міської ради Сумської області по 

пл.Конотопських дивізій для обслуговування водогінної вежі інженера 

В.Г.Шухова – пам'ятка історії (для іншого історико-культурного призначення) у 

власність (орієнтовною площею 0,0700 га). 

2.2.3.Овдієнку Сергію Васильовичу (ідентифікаційний номер 2509109578) 

по вул.Клубній,95а для обслуговування будівлі офісу та магазину промтоварів з 

мансардою (для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури) на умовах оренди (орієнтовною площею 0,0700 га). 

2.2.4.Приватному сільськогосподарському підприємству агрофірмі 

«Світанок» (ідентифікаційний код 23819719) по вул.Богдана 

Хмельницького,149в для обслуговування будівель та споруд бази (для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва) на умовах оренди 

(орієнтовною площею 1,8000 га). 

2.3.Громадянам для індивідуального житлового будівництва: 

2.3.1.Савчук Олені Володимирівні по вул.Соснівській,98 (мікрорайон 

«Сонячний») у власність (орієнтовною площею 0,1000 га). 

2.3.2.Хаблак Людмилі Єгорівні по 9-му пров.вул.Пушкіна,25 у власність 

(орієнтовною площею 0,0620 га). 

2.4.Вищепереліченим землекористувачам: 

- в місячний термін укласти договори на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з суб’єктами господарювання, 

які мають відповідний дозвіл на проведення вказаних робіт; 

- стати на облік в Конотопському управлінні ГУ ДПС у Сумській області 

як платник плати за землю в термін до 20 числа наступного місяця. 

3.Надати дозволи на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального гаражного будівництва (учасникам 

АТО та ООС) по вул.Батуринській (район автогаражного кооперативу №7) у 

власність (орієнтовною площею 0,0040 га): 

3.1.Попку Станіславу Олеговичу (ідентифікаційний номер 3628404477). 

3.2.Безлюдному Богдану Олександровичу (ідентифікаційний номер 

3383807835). 

4.Зобов'язати вищевказаних громадян: 



- укласти договори на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з суб’єктами господарювання, які мають відповідний дозвіл 

на проведення вказаних робіт. 

5.Надати згоду Тимченку Руслану Миколайовичу (ідентифікаційний 

номер 2971211314) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по пл.Миру (район житлового будинку №1а, гараж 

№3) для колективного гаражного будівництва. Кадастровий номер земельної 

ділянки 5910400000:04:096:0050. 

6.Надати дозвіл Конотопській міській раді (ідентифікаційний код 

24006881) в особі виконавчого комітету Конотопської міської ради Сумської 

області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі площею 0,0348 га по вул.Михайла Сусло,10/вул.Олександрівській,20. 

Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:04:019:0002. 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 
 


