
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(дванадцята  сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

07  жовтня  2021 року 

Про затвердження  проектів  
із землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки шляхом  
зміни її цільового призначення  
 

Розглянувши  подані заяви, керуючись Земельним кодексом України, 

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

Україні», 
міська рада вирішила:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки громадянину 

Тютюннику Миколі Івановичу на земельну ділянку за адресою:                    
м. Лубни, вул. Індустріальна, площею 0,4610 га, кадастровий номер 

5310700000:02:012:0022, яка перебуває в його власності.  
    Змінити цільове призначення вказаної земельної ділянки із земель для 

ведення особистого селянського господарства на землі  для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості.  
    Громадянину Тютюннику М.І. оформити  право  власності  на земельну 

ділянку по вул. Індустріальній, площею 0,4610 га, кадастровий номер 

5310700000:02:012:0022, за цільовим призначенням -  для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості.  
2. Затвердити  проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки громадянину 

Ширку  Ігорю Андрійовичу  на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Чкалова, 22, площею 0,0523 га, кадастровий номер 5310700000:05: 
003:0057, яка перебуває в його власності.  
     Змінити цільове призначення вказаної земельної ділянки із земель для 

індивідуального садівництва на землі  для будівництва індивідуальних 

гаражів.  
     Громадянину Ширку І.А. оформити право власності на земельну 

ділянку по вул. Чкалова, 22, площею 0,0523га, кадастровий номер 



5310700000:05:003:0057, за цільовим призначенням - для будівництва 

індивідуальних гаражів.  
3. Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки громадянам  
Вороні Вірі Володимирівні та Вороні Миколі Петровичу на земельну 

ділянку за адресою: м. Лубни, вул. Південно-Кільцева, 2/10, площею 

0,0557 га, кадастровий номер 5310700000:03:019:0002, яка перебуває у 
їхній власності.  

             Змінити цільове призначення вказаної земельної ділянки із земель для 

ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
             Громадянам Вороні В. В. та Вороні М. П.   оформити право власності 

на земельну ділянку по вул. Південно-Кільцева, 2/10, площею 0,0557га, 

кадастровий номер 5310700000:03:019:0002, за цільовим призначенням-  
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд.  
4. Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки громадянину 

Кривохижі Віктору Івановичу на земельну ділянку за адресою:                             
м. Лубни, вул. Фабрична, 5, площею 0,0204 га, кадастровий номер 

5310700000:02:020:0134, яка перебуває у нього у власності.  
             Змінити цільове призначення вказаної земельної ділянки із земель для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на землі для будівництва та обслуговування будівель  

торгівлі. 
             Громадянину Кривохижі Віктору Івановичу оформити право 

власності на земельну ділянку по вул. Фабричній, 5, площею 0,0204 га, 

кадастровий номер 5310700000:02:020:0134, за цільовим призначенням - 
для будівництва та обслуговування будівель  торгівлі. 

 
 
Лубенський міський  голова                               Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


