
 

             

Конотопська міська рада 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 02 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.Безвиненко Надії Іванівні (ідентифікаційний номер 1959108306) по 

вул.Деповській,88 (автогаражний кооператив №2, гараж №674) у власність. 

1.2.Суб'єктам господарювання:  

1.2.1.Кот Ганні Дмитрівні (ідентифікаційний номер 1792421583) по 

вул.Лукіна,2 для обслуговування торговельного павільйону на умовах оренди. 

1.3.Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 

1.3.1.Назаренко Ніні Петрівні (ідентифікаційний номер 2071005323) по 

вул.Головіна,12 на умовах оренди (понад норму) – орієнтовною площею 0,0420 

га. 

1.3.2.Романенко Катерині Олексіївні (ідентифікаційний номер 

2143717441) по вул.Серафимовича,39 у власність. 

1.4.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.Вісічу Максиму Станіславовичу – учаснику АТО (ідентифікаційний 

номер 3454814099) по вул.Волочаївській (район житлового будинку №33) у 

власність (орієнтовною площею 0,0042 га). 

2.2.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.Горлач Наталія Павлівна (ідентифікаційний номер 3275506063). 

3.2.Чорному Олексію Вікторовичу (ідентифікаційний номер 3123605597). 

3.3.Різель Ірині Василівні (ідентифікаційний номер 2690803408). 

3.4.Шешені Лілії Анатоліївні (ідентифікаційний номер 3005206327). 

3.5.Шкумату Юрію Миколайовичу (ідентифікаційний номер 3204405952). 

3.6.Личкуну Роману Сергійовичу (ідентифікаційний номер 3511201638). 

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 Змислі Тамарі Анатоліївні (ідентифікаційний номер 

2331104244) та Мусієнко Юлії Вікторівні (ідентифікаційний номер 3153005869) 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по пр.Червоної Калини,16 (для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови). Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:04:032:0012. 

6.Надати згоду Оленич Олені Петрівні (ідентифікаційний номер 

2854712407) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

№28) для колективного гаражного будівництва. Кадастровий номер земельної 

ділянки 5910400000:04:096:0050. 

7.Надати згоду Тітовій Марині Володимирівні (ідентифікаційний номер 

2929004727) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

№49) для колективного гаражного будівництва. Кадастровий номер земельної 

ділянки 5910400000:04:096:0088. 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 
 


