
                             

           

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                         

від 02 листопада 2021 року                                                                                      
 

Про скасування рішень  

виконкому «Про  

приватизацію земельних  

ділянок» та внесення змін 

до рішення виконкому 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст.12, 120 Земельного 

кодексу України, на підставі звернень громадян, суб’єктів господарювання та 

наданих документів,   

  

          міська рада  в и р і ш и л а : 

 

1.У зв’язку з уточненням даних внести зміни до рішень виконкому 

Конотопської міської ради: 

 1.1.У п.207 рішення від 29.11.1996 №369 в частині зміни прізвища Міцай 

Павло Михайлович на Мицай Павло Михайлович. 

2.На підставі заяви Шпоти Ганни Олексіївни, Шпоти Юрія Олексійовича 

та керуючись частиною четвертою статті 25 Цивільного кодексу України 

скасувати п.120 рішення виконкому від 05.11.1996 №325 в частині приватизації 

земельної ділянки площею 0,0623 га на ім'я Шпоти Миколи Петровича в 

м.Конотоп по вул.Смілянського,7. 

3.На підставі заяви Ющенка Олександра Васильовича та керуючись 

зміною власника нерухомого майна (договір купівлі-продажу частини 

житлового будинку від 27.11.2000, реєстр.№103) скасувати п.40 рішення 

виконкому від 27.06.1997 №194 в частині приватизації земельної ділянки 

площею 0,0762 га на ім'я Бадзими Олени Дмитрівни в м.Конотоп по 

вул.Депутатській,87. 

4.На підставі заяви Ретюнської Ольги Степанівни та керуючись зміною 

власника нерухомого майна (договір купівлі-продажу частини будинку від 

18.12.2000, реєстр.№6663) скасувати п.2 рішення виконкому від 02.04.1997 №93 

в частині приватизації земельної ділянки площею 0,1000 га на її ім'я в 

м..Конотоп по 3-му пров.вул.Володимира Великого,13 (колишня адреса 3-й 

пров.вул.Свердлова,13). 

5.На підставі заяви Слуцької Ганни Якимівни та керуючись частиною 

четвертою статті 25 Цивільного кодексу України скасувати п.175 рішення 



виконкому Підлипненської сільської ради від 27.08.1993 №23 в частині 

приватизації земельної ділянки площею 0,2100 га на ім'я Слуцького Петра 

Андрійовича в с.Підлипне по вул.Весняній,33 (колишня адреса вул.Щорса,33) у 

зв’язку з чим п.175 рішення Підлипненської сільської ради від 30.09.2009 (5 

скликання, 30 сесія) «Про внесення змін та доповнень до рішень виконкому 

№23 від 27.08.1993р. «Про приватизацію земель»» визнати таким, що втратив 

чинність. 

 
 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 
 


