
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

18  серпня  2021 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості)  

  

      Розглянувши подані звернення, керуючись Земельним кодексом 

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

самоврядування в Україні»,  

міська   рада   вирішила: 

 

1. Надати  дозвіл Товаристу з обмеженою відповідальністю                  

«АНТЕЙ», юридична адреса: м. Лубни, провулок Червоноармійський,1, 

корпус В, на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 

ділянку орієнтовною площею 0, 0296, га за адресою:  м. Лубни, вул. 

Монастирська, 30, за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. 

2. Надати  дозвіл громадянину Сірику  Віктору Миколайовичу  на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0424 га, за адресою:  м. Лубни, вул. Драгоманова, 33, за цільовим 

призначенням - для  розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 

3. Надати  дозвіл громадянину Сірику  Віктору Миколайовичу  на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0622 га, за адресою:  м. Лубни, вул. Драгоманова, 33-Є, за 

цільовим призначенням - для  розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 

4. Надати  дозвіл Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0300 га за 



адресою: м. Лубни, вул. Анатолія Безроди, 18, за цільовим призначенням - 

для будівництва та обслуговування  багатоквартирного житлового будинку  

на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської 

ради. 

5. Надати  дозвіл громадянці Педризі Оксані Євгеніївні  на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,02 га, за адресою:  Лубенський район, с. Засулля, вул. Молодіжна, 

1А , за цільовим призначенням - для  будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

 6. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) за цільовими призначеннями: 

 6.1.  Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства: 

-   Євтушенко Ганні Іванівні на земельні ділянки орієнтовними площами 

0,1300 га та 0,2000 га, за адресою: Лубенський район, с. Пишне, вул. 

Київська, 61;  

- Федоренку  Павлу  Григоровичу на земельні ділянки орієнтовною 

площею 0,1628 га,  за адресою: м. Лубни, вул. Круглицька, 108;  

6.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських   

будівель і споруд: 

- Сметанку Дмитру Миколайовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0600 га, за адресою: м. Лубни,  вул. Козакова, 29;  

 6.2.  Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд: 

- Яременку Івану Григоровичу на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,2500 га, за адресою: Лубенський район, с. Олександрівка, 1 туп.                 

вул. Дружби, 11; 

- Яворському Івану Степановичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1900 га, за адресою: Лубенський район, с. Тишки,                      

пров. Центральний, 3; 

- Кожем’якіній Тамарі Миколаївні на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,2500 га за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці, вул. 

Степова, 40; 

- Кот Тамарі Василівні та Кот Любові Григорівні на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,2500 га, за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, 

вул. Лісова, 73; 

- Крічфалушію Валерію Федоровичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,2500 га, за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці, 1 пров. 

Шевченка, 3; 

 6.3. Для ведення особистого селянського господарства: 

- Якименку Олександру Олексійовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,6300 га, за адресою: Лубенський район, с. Березівка; 



- Марченко Любові Михайлівні на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,6000 га, за адресою: Лубенський район, с. Мацківці; 

- Конько Катерині Григорівні на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,4000 га, за адресою: Лубенський район, с. Хорошки, вул. Дружби, 4; 

- Морозу Олександру Івановичу та Мороз Оксані Іванівні на земельну 

ділянку орієнтовною площею 0,1600 га, за адресою: Лубенський район,          

с. Солониця, вул. Зайкевича, 18; 

- Чайкіній Наталії Іванівні на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0700 га, за адресою: Лубенський район, с. Вільшанка, 1 пров. Центральної, 

5; 

- Сінічкіній Людмилі Михайлівні на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,3500 га, за адресою: Лубенський район, с. Хорошки, вул. 

Першотравнева, 12; 

- Лук’янець Ганні Олексіївні на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,3900 га, за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Шевченка, 26; 

- Глущенку Григорію Миколайовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,5000 га, за адресою: Лубенський район, с. Снітине, вул. 

Молодіжна; 

- Педорич Марії Григорівні на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,3000 га, за адресою: Лубенський район, с. Халепці; 

- Сивоглаз Марії Іванівні на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1300 

га, за адресою: Лубенський район, с. Березівка; 

- Сивоглаз Марії Іванівні на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 

га, за адресою: Лубенський район, с. Березівка; 

Сивоглаз Марії Іванівні на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 

га, за адресою: Лубенський район, с. Березівка; 

 6.4. Для індивідуального садівництва: 

- Виговській Світлані Борисівні на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0300 га, за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна 

ділянка №335; 

- Турчик  Володимиру Васильовичу  на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0300 га, за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», 

земельна ділянка №156; 

- Литвиненко Світлані Вікторівні  на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0300 га, за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», 

земельна ділянка №172; 

- Правільєвій Ользі Антонівній  на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0300 га, за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна 

ділянка № 68; 

- Єршову Ігорю Віталійовичу  на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0376 га, за адресою:  м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна 

ділянка № 61; 

- Єршовій Аліні  Василівні  на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0407 га, за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна 

ділянка № 67; 



- Букановій Лідії Іванівні  на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1200 га, за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна 

ділянка № 51; 

- Букановій  Катерині Олексіївні  на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1200 га, за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», 

земельна ділянка № 15; 

- Зайцеву Антону Олександровичу  на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1200 га, за адресою:   м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», 

земельна ділянка № 52. 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 


