
                           

  

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 02 листопада 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.Пирогова,38 Кушнеренко Світлані Олександрівні 

(ідентифікаційний номер 2610613264), яка зареєстрована по вул.Пирогова,38, 

земельну ділянку площею 0,0896 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:05:096:0017. 

1.1.2.По 1-му пров.вул.Сарнавської,7 Рось Івану Васильовичу 

(ідентифікаційний номер 2391903774), який зареєстрований по 1-му 

пров.вул.Сарнавської,7, земельну ділянку площею 0,1000 га. Кадастровий 

номер земельної ділянки 5910400000:01:065:0008. 

1.1.3.По вул.Драгомирова,6 Головач Тамарі Вікторівні (ідентифікаційний 

номер 1998017740), яка зареєстрована по вул.Драгомирова,6, 61/100 частину 

земельної ділянки від загальної площі 0,0718 га. Кадастровий номер земельної 

ділянки 5910400000:02:039:0004. 

1.1.4.По вул.Драгомирова,6 Головачу Сергію Валентиновичу 

(ідентифікаційний номер 2858618299), який зареєстрований по вул.Івана 

Франка,41 кв.49, 39/100 частин земельної ділянки від загальної площі 0,0718 га. 

Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:02:039:0004. 



1.1.5.По вул.Івана Скоропадського,16 Єпішку Олександру Вікторовичу 

(ідентифікаційний номер 2399607997), який зареєстрований по вул.Івана 

Скоропадського,16, земельну ділянку площею 0,0407 га. Кадастровий номер 

земельної ділянки 5910400000:03:050:0009. 

1.1.6.По 1-му пров.вул.Сарнавської,9 Лук'яненку Валерію Леонідовичу 

(ідентифікаційний номер 1899620776), який зареєстрований по 1-му 

пров.вул.Сарнавської,9, 31/50 частину земельної ділянки від загальної площі 

0,1000 га. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:01:065:0009. 

1.1.6.1.Пункт 155 рішення виконкому від 02.03.1994 №56 «Про 

приватизацію земель» визнати таким, що втратив чинність. 

1.1.7.По вул.Маяковського,12 Шевченку Сергію Олександровичу 

(ідентифікаційний номер 3151015851), який зареєстрований по 

вул.Маяковського,12, 21/200 частину земельної ділянки від загальної площі 

0,1000 га. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:05:028:0003. 

1.1.7.1.Пункт 131 рішення виконкому від 27.12.1995 №440 «Про 

приватизацію земель» визнати таким, що втратив чинність. 

1.1.8.По вул.Марусі Чурай,22 Піскуну Віктору Івановичу 

(ідентифікаційний номер 2217914714), який зареєстрований по вул.Марусі 

Чурай,22, земельну ділянку площею 0,1000 га. Кадастровий номер земельної 

ділянки 5910400000:03:086:0006. 

1.1.9.По 1-му пров.вул.Берегової,4 Пшеничній Єлизаветі Панасівні 

(ідентифікаційний номер 2184016065) та Пшеничному Юрію Вікторовичу 

(ідентифікаційний номер 1981719358), які зареєстровані по 1-му 

пров.вул.Берегової,4, по ½ частині земельної ділянки від загальної площі 0,0513 

га. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:03:064:0004. 

1.1.9.1.Пункт 455 рішення виконкому від 28.03.1996 №107 «Про 

приватизацію земель» визнати таким, що втратив чинність. 

1.1.10.По вул.Чайковського,48 Горбач Юлії Вікторівні (ідентифікаційний 

номер 3012222568), яка зареєстрована по вул.Чайковського,48, 17/50 частин 

земельної ділянки від загальної площі 0,0808 га. Кадастровий номер земельної 

ділянки 5910400000:06:138:0001. 

1.1.11.По вул.Вільямса,40 Пасько Валентині Михайлівні 

(ідентифікаційний номер 2037605785), яка зареєстрована по вул.Вільямса,40, 

земельну ділянку площею 0,0737 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:06:057:0060. 

1.1.12.По вул.Депутатській,87 Ющенку Олександру Васильовичу 

(ідентифікаційний номер 2634911338), який зареєстрований по 

вул.Депутатській,87, 11/20 частин земельної ділянки від загальної площі 0,1000 

га. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:05:143:0024. 

1.1.13.По 3-му пров.пл.Ярмаркової,1 Школяренку Сергію Миколайовичу 

(ідентифікаційний номер 2386720939) та Школяренко Ірині Іванівні 

(ідентифікаційний номер 2363809883), які зареєстровані по 3-му 

пров.пл.Ярмаркової,1 кв.2, по 37/200 частин земельної ділянки від загальної 

площі 0,0912 га. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:04:016:0017. 

1.1.14.По 3-му пров.пл.Ярмаркової,1 Миницькому Михайлу 

Миколайовичу (ідентифікаційний номер 2815814114), який зареєстрований по 



3-му пров.пл.Ярмаркової,1 кв.3, 13/50 частин земельної ділянки від загальної 

площі 0,0912 га. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:04:016:0017. 

1.1.15.По вул.Ярківській,25 Опанасенко Ірині Анатоліївні 

(ідентифікаційний номер 2502303708), яка зареєстрована по вул.Ярківській,25, 

земельну ділянку площею 0,0855 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:01:065:0007. 

1.1.16.По вул.Володимира Великого,67 Ретюнській Ользі Степанівні 

(ідентифікаційний номер 1793106141), яка зареєстрована по вул.Генерала 

Тхора,86, земельну ділянку площею 0,1000 га. Кадастровий номер земельної 

ділянки 5910400000:02:040:0012. 

1.1.17.В с.Підлипне по вул.Весняній,33 Слуцькій Ганні Якимівні 

(ідентифікаційний номер 1035727887), яка зареєстрована в с.Підлипне по 

вул.Весняній,33, земельну ділянку площею 0,2068 га. Кадастровий номер 

земельної ділянки 5910490500:01:050:0003. 

1.2.Для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів: 

1.2.1.По вул.Вирівській,50а, у автогаражному кооперативі №3, під 

гаражем №652, Січкарю Сергію Валентиновичу (ідентифікаційний номер 

2713004552), який зареєстрований по вул.Вирівській,56 кв.52, земельну ділянку 

площею 0,0065 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:01:047:0107. 

1.2.2.По вул.Вирівській,50а, у автогаражному кооперативі №3, під 

гаражем №653, Александрову Денису Миколайовичу (ідентифікаційний номер 

2877700779), який зареєстрований по вул.Вирівській,54 кв.62, земельну ділянку 

площею 0,0065 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:01:047:0106. 

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

гаражем №22, Сінгур Світлані Миколаївні (ідентифікаційний номер 

1901810108), яка зареєстрована по вул.Клубній,109 кв.130, земельну ділянку 

площею 0,0024 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:05:010:0232. 

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 вул.Смілянського,7 Шпоті Ганні Олексіївні (ідентифікаційний 

номер 3104009522), яка зареєстрована по вул.Професійній,199 та Шпоті Юрію 

Олексійовичу (ідентифікаційний номер 2867901218), який зареєстрований по 

вул.Лісового,44 кв.43, земельну ділянку площею 0,0609 га. Кадастровий номер 

земельної ділянки 5910400000:06:074:0003. 

2.1.2.По 2-му пров.вул.Інтернатної,1а Козіну Олександру Анатолійовичу 

(ідентифікаційний номер 2470411391), який зареєстрований по 

вул.Соборній,19, земельну ділянку площею 0,0613 га. Кадастровий номер 

земельної ділянки 5910400000:03:109:0007. 

2.2.Запропонувати  вищевказаним землекористувачам в місячний термін 

укласти з міською радою договір оренди землі та провести державну 

реєстрацію права оренди. 



3.Керуючись заявою Руденка Романа Олександровича (ідентифікаційний 

номер 2792410255) надати йому в оренду строком на п'ять років земельну 

ділянку площею 0,0024 га по вул.Деповській,88, у автогаражному кооперативі 

№2, під гаражем №884. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:05:010:0526. 

3.1.Запропонувати Руденку Р.О. в місячний термін укласти з міською 

радою договір оренди землі та провести державну реєстрацію права оренди. 

4.Керуючись заявою Печолата Романа Вікторовича (ідентифікаційний 

номер 3097803870) надати йому в оренду строком на п'ять років земельну 

ділянку площею 0,0320 га по вул.9-го Січня,28 для обслуговування житлового 

будинку (присадибна ділянка). Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:03:060:0057. 

4.1.Запропонувати Печолату Р.В. в місячний термін укласти з міською 

радою договір оренди землі та провести державну реєстрацію права оренди. 

5.Керуючись заявою Катька Василя Івановича (ідентифікаційний номер 

2012905636) надати йому в оренду строком на п'ять років земельну ділянку 

площею 0,0026 га по вул.Вирівській, у автогаражному кооперативі №3, під 

гаражем №568. Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:01:047:0240. 

5.1.Запропонувати Катьку В.І. в місячний термін укласти з міською радою 

договір оренди землі та провести державну реєстрацію права оренди. 

6.Керуючись заявою Ярошенко Яни Олександрівни (ідентифікаційний 

номер 3395701507) передати їй у власність ½ частину земельної ділянки від 

загальної площі 0,0952 га по вул.Євгена Коновальця,52 для обслуговування 

житлового будинку (присадибна ділянка). Кадастровий номер земельної 

ділянки 5910400000:05:075:0008. 

7.Керуючись заявою Кравчук Людмили Олександрівни (ідентифікаційний 

номер 2700403201) передати їй у власність земельну ділянку загальною 

площею 0,0700 га по вул.Матросова,6, у тому числі: 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку (присадибна 

ділянка) – ½ частину земельної ділянки від загальної площі 0,1000 га. 

Кадастровий номер земельної ділянки 5910400000:06:061:0001, 

- для ведення особистого селянського господарства – ½ частину земельної 

ділянки від загальної площі 0,0400 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

5910400000:06:061:0002. 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 
 


