
                                                                   

   

                              

                                КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 29 листопада 2021 року  

               

Про відмову у наданні 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.38, 39, 116, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, ч.3 ст.24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі заяв 

громадян,  
 

міська  рада  в и р і ш и л а : 

 

1.Відмовити у наданні Павлову Анатолію Анатолійовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул.Успенсько-Троїцькій (район житлового будинку №37) для індивідуального 

гаражного будівництва у зв’язку з невідповідністю намірів Державним 

будівельним нормам в частині недотримання протипожежної відстані до 

існуючої будівлі. 

2.Відмовити у наданні Никифорову Максиму Олександровичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

3.Відмовити у наданні Коркішку Петру Григоровичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

4.Відмовити у наданні Чайці Олені Юріївні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території 

колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого селянського 

господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій містобудівній 

документації. 



5.Відмовити у наданні Немолоту Олексію Володимировичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

6.Відмовити у наданні Подаревському Юрію Валерійовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

7.Відмовити у наданні Яловій Катерині Вікторівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

8.Відмовити у наданні Хоменко Світлані Михайлівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

9.Відмовити у наданні Січкарю Ярославу Олександровичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

10.Відмовити у наданні Кирію Олександру Володимировичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

11.Відмовити у наданні Коритьку Валерію Вячеславовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

12.Відмовити у наданні Лазні Олександру Миколайовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

13.Відмовити у наданні Радівіловій Наталії Миколаївні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

14.Відмовити у наданні Піскуну Олександру Станіславовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 



території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

15.Відмовити у наданні Олішевцеву Олегу Павловичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

16.Відмовити у наданні Демидку Віктору Миколайовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

17.Відмовити у наданні Гричуку Роману Петровичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

18.Відмовити у наданні Гайвану Володимиру Володимировичу дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

19.Відмовити у наданні Бондар Юлії Вікторівні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території 

колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого селянського 

господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій містобудівній 

документації. 

20.Відмовити у наданні Лисенку Сергію Олександровичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

21.Відмовити у наданні Осипенко Анжелі Іванівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

території колишньої Підлипненської сільської ради для ведення особистого 

селянського господарства у зв’язку з невідповідністю намірів діючій 

містобудівній документації. 

22.Відмовити у наданні Безлюдному Богдану Олександровичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул.Котляревського (район садиби №54) для індивідуального житлового 

будівництва у зв’язку з невідповідністю намірів діючій містобудівній 

документації. 

23.Відмовити у наданні Самчевській Світлані Миколаївні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул.Інтернатній (район садиб №128 та 130) для ведення особистого селянського 

господарства у зв’язку з невідповідністю намірів детальному плану території. 



24.Відмовити у наданні Пономарьову Денису Анатолійовичу дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул.Лазаревського (між будинками №3 та №5) для індивідуального житлового 

будівництва у зв’язку з невідповідністю намірів плану зонування території. 

25.Відмовити у наданні Амеліній Анастасії Олександрівні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пр.Миру (між будинками №2 та №4) для індивідуального житлового 

будівництва у зв’язку з невідповідністю намірів діючій містобудівній 

документації. 

 

Міський голова                         Артем СЕМЕНІХІН 

 


