
ПРОЄКТ                      Андрій ФЕДЧЕНКО

                 

                          

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                         

від ___ ________2021 року                                                                                      
 

Про скасування рішень  

виконкому «Про  

приватизацію земельних  

ділянок» 

 

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.На підставі заяви Голуб Ірини Миколаївни та керуючись частиною 

четвертою статті 25 Цивільного кодексу України скасувати п.977 рішення 

виконкому від 28.03.1996 №107 в частині приватизації земельної ділянки 

площею 0,1000 га на ім'я Кишки Миколи Петровича в м.Конотоп по 

вул.Пирогова,30. 

2.На підставі заяви Богомолової Наталії Олексіївни та керуючись 

частиною четвертою статті 25 Цивільного кодексу України скасувати п.34 

рішення виконкому від 25.03.1994 №92 в частині приватизації земельної 

ділянки площею 0,1000 га на ім'я Дяченко Тетяни Іванівни в м.Конотоп по 2-му 

пров.вул.Євгена Коновальця,7 (колишня адреса 2-й пров.вул.Ватутіна,7). 

3.На підставі заяви Овчинникова Олександра Валерійовича та керуючись 

зміною власника нерухомого майна (договір дарування будинку від 26.04.1999, 

реєстр.№68) скасувати п.40 рішення виконкому від 30.07.1996 №226 в частині 

приватизації земельної ділянки площею 0,1000 га на ім'я Овчинникової Надії 

Василівни в м.Конотоп по вул.Паризької Комуни,10. 

4.На підставі заяви Дябло Інни Володимирівни, Владико Ольги 

Дмитрівни та керуючись частиною четвертою статті 25 Цивільного кодексу 

України скасувати п.559 рішення виконкому Підлипненської сільської ради від 

30.07.1993 №20 в частині приватизації земельної ділянки площею 0,1500 га на 

ім'я Владико Єфросинії Михайлівни в с.Підлипне по 1-му пров.вул.Дружби,17 

(колишня адреса 1-й пров.вул.Леніна,17) у зв’язку з чим п.559 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. 

5.На підставі заяви Лисенко Світлани Андріївни та керуючись частиною 

четвертою статті 25 Цивільного кодексу України скасувати п.195 рішення 

виконкому від 02.03.1994 №56 в частині приватизації земельної ділянки 

площею 0,0600 га на ім'я Лисенка Василя Васильовича в м.Конотоп по 1-му 

пров.вул.Олександрівської,10. 

 
 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 
 


