
ПРОЄКТ                      Андрій ФЕДЧЕНКО

        

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ___ _________ 2021 року 

               

Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок 

громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною 

документацією  

 

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, 116, 118, 121, 122, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій» від 22.05.2003 №858-IV, на підставі звернень 

громадян та наданих документів,  
 

міська  рада  в и р і ш и л а : 

 

1.На підставі  розробленої технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) надати їх у 

власність за нижчепереліченими адресами: 

1.1.Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 

1.1.1.По вул.Михайла Грушевського,24 Борсук Валентині Василівні 

(ідентифікаційний номер 2123605487), яка зареєстрована по вул.Успенсько-

Троїцькій,142 кв.33, земельну ділянку площею 0,0694 га. Кадастровий номер 

земельної ділянки 5910400000:01:036:0005. 

1.1.2.По вул.Олександрівській,133 Бурмаці Любові Михайлівні 

(ідентифікаційний номер 2390712886), яка зареєстрована по 

вул.Олександрівській,133 кв.3, 11/100 частин земельної ділянки від загальної 

площі 0,0971 га. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:04:053:0010. 

1.1.3.По вул.Залізничній,70а Редьці Тетяні Михайлівні (ідентифікаційний 

номер 2324204468), яка зареєстрована по вул.Залізничній,70а, земельну ділянку 

площею 0,0610 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:05:119:0007. 

1.1.4.По вул.Григорія Сковороди,22 Пащенку Борису Семеновичу 

(ідентифікаційний номер 1524308778), який зареєстрований по вул.Григорія 

Сковороди,22, 3/16 частини земельної ділянки від загальної площі 0,1000 га. 

Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:06:033:0008. 



1.1.5.В с.Підлипне по вул.Сумській,5 Єрмоленко Тамарі Олексіївні 

(ідентифікаційний номер 1887312383), яка зареєстрована в с.Підлипне по 

вул.Сумській,5, земельну ділянку площею 0,1963 га. Кадастровий номер 

земельної ділянки 5910490500:01:034:0008. 

1.1.6.По вул.Надколійній,1 Грищенко Інні Ігорівні (ідентифікаційний 

номер 2691413420), яка зареєстрована по вул.Надколійній,1, земельну ділянку 

площею 0,0423 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:05:063:0009. 

1.1.7.По 2-му пров.вул.Євгена Коновальця,7 Богомоловій Наталії 

Олексіївні (ідентифікаційний номер 3143806521), яка зареєстрована по 2-му 

пров.вул.Євгена Коновальця,7, земельну ділянку площею 0,1000 га. 

Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:05:137:0001. 

1.1.8.По вул.Паризької Комуни,10 Овчинникову Олександру 

Валерійовичу (ідентифікаційний номер 2961010252), який зареєстрований по 

пр.Миру,19 кв.11, земельну ділянку площею 0,1000 га. Кадастровий номер 

земельної ділянки 5910400000:03:086:0007. 

1.1.9.По вул.Олександрівській,133 Отюцькій Надії Єгорівні 

(ідентифікаційний номер 1589501729), яка зареєстрована по 

вул.Олександрівській,133, 57/350 частин земельної ділянки від загальної площі 

0,0971 га. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:04:053:0010. 

1.1.10.В с.Підлипне по вул.Миру,11 Курс Ларисі Миколаївні 

(ідентифікаційний номер 2526003643), яка зареєстрована по пр.Миру,54 кв.12, 

земельну ділянку площею 0,1628 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910490500:01:006:0002. 

1.1.11.В с.Підлипне по 1-му пров.вул.Дружби,17 Дябло Інні 

Володимирівні (ідентифікаційний номер 2647910744) та Владико Ользі 

Дмитрівні (ідентифікаційний номер 1740810889), які зареєстровані в 

с.Підлипне по 1-му пров.вул.Дружби,17, по ½ частині земельної ділянки від 

загальної площі 0,2132 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910490500:01:019:0010. 

1.1.12.По вул.Олександрівській,133 Отюцькому Миколі Михайловичу 

(ідентифікаційний номер 2405303175), який зареєстрований по 

вул.Олександрівській,133 кв.2, 19/350 частин земельної ділянки від загальної 

площі 0,0971 га. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:04:053:0010. 

1.1.13.По вул.Прямій,23 Супрун Ірині Миколаївні (ідентифікаційний 

номер 2941305806), яка зареєстрована по вул.Володимира Вернадського,70, 

земельну ділянку площею 0,1000 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:05:031:0002. 

1.1.14.По 1-му пров.вул.Олександрівської,10 Лисенко Світлані Андріївні 

(ідентифікаційний номер 1424809706), яка зареєстрована по 1-му 

пров.вул.Олександрівської,10, земельну ділянку площею 0,0600 га. 

Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:04:050:0006. 

1.1.15.По 1-му пров.вул.Красногірської,9 Мартиненко Вірі Павлівні 

(ідентифікаційний номер 2444511885), яка зареєстрована по 1-му 

пров.вул.Красногірської,9 кв.1, ½ частину земельної ділянки від загальної 

площі 0,0758 га. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:04:074:0012. 



1.1.16.По вул.Перемоги,41 Сергієнко Вірі Іванівні (ідентифікаційний 

номер 2219417363), яка зареєстрована по вул.Клубній,113 кв.59 та Сергієнку 

Миколі Миколайовичу (ідентифікаційний номер 2084220953), який 

зареєстрований по вул.Перемоги,41, по ½ частині земельної ділянки від 

загальної площі 0,0967 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:05:107:0018. 

1.1.17.По 3-му пров.вул.Пирогова,8 Козловській Раїсі Миколаївні 

(ідентифікаційний номер 2233017186), яка зареєстрована по 3-му 

пров.вул.Пирогова,8, ½ частину земельної ділянки від загальної площі 0,1000 

га. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:05:098:0012. 

1.1.17.1.Пункт 7 рішення виконкому від 30.05.1997 №168 «Про 

приватизацію земельних ділянок» визнати таким, що втратив чинність. 

1.1.18.По вул.Депутатській,36 Ільїній Тетяні Денисівні (ідентифікаційний 

номер 2621104147), яка зареєстрована по вул.Депутатській,36 та Стеценку 

Олександру Денисовичу (ідентифікаційний номер 2707903154), який 

зареєстрований по вул.Батуринській,63а, по 9/40 частин земельної ділянки від 

загальної площі 0,0608 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:04:132:0011. 

1.1.18.1.Скасувати рішення виконкому від 07.07.1999 №206 «Про 

приватизацію земельних ділянок» в частині передачі у власність вищезгаданим 

громадянам по 0,0141 га землі. 

1.1.19.По 6-му пров.вул.Генерала Тхора,14 Тітенку Ігорю Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 2510512051), який зареєстрований по 

вул.Короленка,10 кв.9, 7/20 частин земельної ділянки від загальної площі 

0,1000 га. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:07:001:0024. 

1.2.Для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів: 

1.2.1.По вул.Деповській,88, у автогаражному кооперативі №2, під 

гаражем №1034, Коротковій Марині Валеріївні (ідентифікаційний номер 

2800906120), яка зареєстрована по вул.Лазаревського,9 кв.60, земельну ділянку 

площею 0,0023 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:05:010:0234. 

2.На підставі  розробленої технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) надати їх в оренду 

строком на п’ять років за нижчепереліченими адресами: 

2.1.Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 

2.1.1.По 4-му пров.вул.Дмитра Вишневецького,8 Чорнобай Олені 

Миколаївні (ідентифікаційний номер 2673720400), яка зареєстрована по 

вул.Дмитра Карпенка,33, земельну ділянку площею 0,0700 га. Кадастровий 

номер земельної ділянки 5910400000:06:158:0010. 

2.1.2.По вул.Пирогова,30 Голуб Ірині Миколаївні (ідентифікаційний 

номер 3111309000), яка зареєстрована за адресою: Київська обл., м.Бориспіль, 

вул.Головатого,20 кв.19, земельну ділянку площею 0,1000 га. Кадастровий 

номер земельної ділянки 5910400000:05:095:0001. 

2.2.Запропонувати  вищевказаним землекористувачам в місячний термін 

укласти з міською радою договір оренди землі та провести державну 

реєстрацію права оренди. 



3.Керуючись заявою Волкогон Ольги Іванівни (ідентифікаційний номер 

2455721005) передати їй у власність 4/25 частини земельної ділянки від 

загальної площі 0,1284 га по вул.Кутузова,34-36 для обслуговування житлового 

будинку (присадибна ділянка). Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:02:048:0060. 

4.Керуючись заявою Сутуліна Валерія Васильовича (ідентифікаційний 

номер 2122216613) передати йому у власність земельну ділянку площею 0,0029 

га по вул.Лазаревського,10а, гараж 5 для обслуговування індивідуального 

гаража. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:04:087:0003. 

5.Керуючись заявою Зубко Вікторії Сергіївни (ідентифікаційний номер 

3729408026) передати їй у власність земельну ділянку площею 0,1000 га по 1-

му пров.вул.Пушкіна,8 для обслуговування житлового будинку (присадибна 

ділянка). Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:03:101:0045. 

6.Керуючись заявою Дмитренка Костянтина Анатолійовича 

(ідентифікаційний номер 3368802978) передати йому у власність земельну 

ділянку площею 0,0604 га по вул.Горького,36 для обслуговування житлового 

будинку (присадибна ділянка). Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:05:111:0096. 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 


