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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

18 серпня  2021 року 

Про передачу земельних ділянок  

СФГ “Надія» громадянам у власність  

 

Розглянувши звернення громадян, керуючись Земельним кодексом 

України, Законами України «Про землеустрій», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 1. Відповідно до поданого клопотання громадянина Проскурякова 

Юрія Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, що розташована за межами с. Покровське Лубенського 

району, площею 3,5400 га, кадастровий номер 5322883900:07:010:0020, за 

цільовим призначенням – для ведення фермерського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Надія» на підставі державного акту серія І-ПЛ №009090, виданого 

Лубенською районною радою Полтавської області від 21.04.2000 року. 

 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0020, 

передати у власність громадянину Проскурякову Ю.В. та зобов’язати його: 

        -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України; 

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0020, площею 3,5400 га, яка 

перебувала у постійному користуванні СФГ «Надія». 

Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:07:010:0015, площею 1,2800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022. 

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою.  
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2. Відповідно до поданого клопотання громадянина Кочерги 

Олександра Борисовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, що розташована за межами с. Покровське Лубенського 

району, площею 3,5400 га, кадастровий номер 5322883900:07:010:0016, за 

цільовим призначенням – для ведення фермерського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Надія» на підставі державного акту серія І-ПЛ №009090, виданого 

Лубенською районною радою Полтавської області від 21.04.2000 року.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0016, передати 

у власність громадянину Кочерзі О.Б. та зобов’язати його: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0016, площею 3,5400 га, яка 

перебувала у постійному користуванні СФГ «Надія». 

Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:07:010:0015, площею 1,2800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022. 

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою. 

3. Відповідно до поданого клопотання громадянки Шрейтер Каріни 

Павлівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, що розташована за межами с. Покровське Лубенського району, 

площею 3,5400 га, кадастровий номер 5322883900:07:010:0014, за цільовим 

призначенням – для ведення фермерського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Надія» на підставі державного акту серія І-ПЛ №009090, виданого 

Лубенською районною радою Полтавської області від 21.04.2000 року.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0014, передати 

у власність громадянці Шрейтер К.П. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

  Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0014, площею 3,5400 га, яка 

перебувала у постійному користуванні СФГ «Надія». 

Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 
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реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:07:010:0015, площею 1,2800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022. 

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою.  

4. Відповідно до поданого клопотання громадянина Кочерги Павла 

Олександровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, що розташована за межами с. Покровське Лубенського району, 

площею 3,5400 га, кадастровий номер 5322883900:07:010:0017, за цільовим 

призначенням – для ведення фермерського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Надія» на підставі державного акту серія І-ПЛ №009090, виданого 

Лубенською районною радою Полтавської області від 21.04.2000 року.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0017, передати 

у власність громадянину Кочерзі П.О. та зобов’язати його: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

   Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0017, площею 3,5400 га, яка 

перебувала у постійному користуванні СФГ «Надія».                       

Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:07:010:0015, площею 1,2800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022. 

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою.  

5. Відповідно до поданого клопотання громадянки Шрейтер Аліни 

Павлівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, що розташована за межами с. Покровське Лубенського району, 

площею 3,5400 га, кадастровий номер 5322883900:07:010:0013, за цільовим 

призначенням – для ведення фермерського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Надія» на підставі державного акту серія І-ПЛ №009090, виданого 

Лубенською районною радою Полтавської області від 21.04.2000 року.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0013, передати 

у власність громадянці Шрейтер А.П. та зобов’язати її: 
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         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

  Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0013, площею 3,5400 га, яка 

перебувала у постійному користуванні СФГ «Надія». 

Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:07:010:0015, площею 1,2800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022. 

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою.  

6. Відповідно до поданого клопотання громадянки Палаженко Наталії 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, що розташована за межами с. Покровське Лубенського району, 

площею 3,5400 га, кадастровий номер 5322883900:07:010:0018, за цільовим 

призначенням – для ведення фермерського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Надія» на підставі державного акту серія І-ПЛ №009090, виданого 

Лубенською районною радою Полтавської області від 21.04.2000 року.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0018, передати 

у власність громадянці Палаженко Н.І. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

  Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0018, площею 3,5400 га, яка 

перебувала у постійному користуванні голови СФГ «Надія».                    

Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:07:010:0015, площею 1,2800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022. 

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою.  

7. Відповідно до поданого клопотання громадянки Проскурякової 

Надії Сергіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, що розташована за межами с. Покровське Лубенського району, 
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площею 3,5400 га, кадастровий номер 5322883900:07:010:0021, за цільовим 

призначенням – для ведення фермерського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Надія» на підставі державного акту серія І-ПЛ №009090, виданого 

Лубенською районною радою Полтавської області від 21.04.2000 року.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0021, передати 

у власність громадянці Проскуряковій Н.С. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

   Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0021, площею 3,5400 га, яка 

перебувала у постійному користуванні СФГ «Надія».                     

Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:07:010:0015, площею 1,2800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022. 

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою.  

8. Відповідно до поданого клопотання громадянина Палаженка 

Руслана Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, що розташована за межами с. Покровське Лубенського 

району, площею 3,5400 га, кадастровий номер 5322883900:07:010:0019, за 

цільовим призначенням – для ведення фермерського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Надія» на підставі державного акту серія І-ПЛ №009090, виданого 

Лубенською районною радою Полтавської області від 21.04.2000 року.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0019, передати 

у власність громадянину Палаженку Р.В. та зобов’язати його: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

  Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0019, площею 3,5400 га, яка 

перебувала у постійному користуванні СФГ «Надія».  

Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:07:010:0015, площею 1,2800 га, що утворилася в 
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результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0022. 

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою. 

9. Відповідно до поданого клопотання громадянина Палаженка 

Руслана Руслановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, що розташована за межами с. Покровське Лубенського 

району, площею 3,5400 га, кадастровий номер 5322883900:07:010:0009, за 

цільовим призначенням – для ведення фермерського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883900:07:010:0023, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Надія» на підставі державного акту серія І-ПЛ №009090, виданого 

Лубенською районною радою Полтавської області від 21.04.2000 року.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0009, передати 

у власність громадянину Палаженку Р.Р. та зобов’язати його: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

   Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0009, площею 3,5400 га, яка 

перебувала у постійному користуванні СФГ «Надія».  

Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:07:010:0012, площею 0,3504 га та земельну ділянку 

кадастровий номер 5322883900:07:010:0011, площею 0,7152 га що 

утворилися в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0023. 

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою.  

10. Відповідно до поданого клопотання громадянки Проскурякової 

Олени Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, що розташована за межами с. Покровське Лубенського району, 

площею 3,5400 га, кадастровий номер 5322883900:07:010:0007, за цільовим 

призначенням – для ведення фермерського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0023, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Надія» на підставі державного акту серія І-ПЛ №009090, виданого 

Лубенською районною радою Полтавської області від 21.04.2000 року.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0007, передати 

у власність громадянці Проскуряковій О.І. та зобов’язати її: 
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         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

   Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0007, площею 3,5400 га, яка 

перебувала у постійному користуванні СФГ «Надія».  

Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:07:010:0012, площею 0,3504 га та земельну ділянку, 

кадастровий номер 5322883900:07:010:0011, площею 0,7152 га що 

утворилися в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0023. 

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою.  

11. Відповідно до поданого клопотання громадянина Проскурякова 

Івана Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, що розташована за межами с. Покровське Лубенського 

району, площею 3,5400 га, кадастровий номер 5322883900:07:010:0008, за 

цільовим призначенням – для ведення фермерського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883900:07:010:0023, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Надія» на підставі державного акту серія І-ПЛ №009090, виданого 

Лубенською районною радою Полтавської області від 21.04.2000 року.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0008, передати 

у власність громадянину Проскурякову І.Г. та зобов’язати його: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

  Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0008, площею 3,5400 га, яка 

перебувала у постійному користуванні СФГ «Надія».  

Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:07:010:0012, площею 0,3504 га та земельну ділянку, 

кадастровий номер 5322883900:07:010:0011, площею 0,7152 га, що 

утворилися в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0023. 

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою.  
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12. Відповідно до поданого клопотання громадянки Кочерги Ганни 

Петрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, що розташована за межами с. Покровське Лубенського району, 

площею 3,5400 га, кадастровий номер 5322883900:07:010:0010, за цільовим 

призначенням – для ведення фермерського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883900:07:010:0023, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Надія» на підставі державного акту серія І-ПЛ №009090, виданого 

Лубенською районною радою Полтавської області від 21.04.2000 року.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0010 ,передати 

у власність громадянці Кочерзі Г.П. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

   Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку, кадастровий номер 5322883900:07:010:0010, площею 3,5400 га, яка 

перебувала у постійному користуванні СФГ «Надія». 

Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:07:010:0012, площею 0,3504 га та земельну ділянку, 

кадастровий номер 5322883900:07:010:0011, площею 0,7152 га, що 

утворилися в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:07:010:0023. 

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою.  

 

 

       Лубенський міський  голова                           Олександр ГРИЦАЄНКО 


