
                              
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

07 жовтня 2021року 

Про передачу земельних ділянок,  
вільних від забудови та таких, що  
не перебувають у користуванні 
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 Ольського Юрія 

Олексійовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Оріхівка Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322885300:14:023:0001, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Ольському Ю.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.  

Управлінню 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. 
  2. Відповідно до поданого клопотання громадянина Кіктенка 

Олександра Володимировича (учасник АТО)  затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за  межами с. Луки  
Лубенського  району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

5322884600:05:001:0019, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, що утворилася в результаті поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884600:05:001:0007.  
      Земельну   ділянку, кадастровий номер 5322884600:05:001:0019, передати  

у   власність   громадянину   Кіктенку О. 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. 



 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322885300:12:004:0012, площею 2,0000 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322885300:12:004:0105.   
Управлінню 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 громадянина Гука Миколи 

Ігоровича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  за межами с. Оріхівка Лубенського району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322885300:14:023:0003, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322885300:14:003:0182.   
      Земельну  ділянку кадастровий номер 5322885300:14:023:0003 передати у  

власність  громадянину  Гук М.І. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  
 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322885300:14:023:0004, площею 0,3180 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322885300:14:003:0182.   
Управлінню 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 Тараненка 

Віталія Васильовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  межами с. Луки  Лубенського  району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322884600:05:001:0016, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:05:001:0007.  
      Земельну   ділянку, кадастровий номер 5322884600:05:001:0016, передати  

у   власність   громадянину   Тараненку В.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. 



 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322884600:05:001:0018, площею 5,2588 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:05:001:0007.   
Управління 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 громадянина Журавля Юрія 

Миколайовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  межами с. Михнівці  Лубенського  району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322884900:06:003:0118, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884900:06:003:0118 .  
      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322884900:06:003:0118, передати  

у   власність   громадянину   Журавлю Ю.М. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  
 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322884900:06:003:0119, площею 14,4902 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884900:06:003:0394. 
Управлінню 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 громадянина Голода Андрія 

Володимировича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  за  межами с. Халепці, Лубенського  району,  

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322883200:06:001:0047, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку  передати  у  власність  громадянину           
Голоду А.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. 

 Управлінню 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 громадянина Докторовича 

Володимира Володимировича (учасник АТО) затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за  межами с. Михнівці,  

Лубенського  району, площею 1,4995 га, кадастровий номер 

5322884900:06:003:0019, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, що утворилася в результаті поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884900:06:003:0396.  
      Земельну   ділянку, кадастровий номер 5322884900:06:003:0019, передати  

у   власність   громадянину   Докторовичу В.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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322884900:06:003:0069, площею 0,4180 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884900:06:003:0019.   
Управлінню 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 Приходька 

Ростислава Анатолійовича (учасник АТО)  затвердити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за  межами с. Крем’янка  Лубенського  

району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322885300:12:004:0038, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

що утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322885300:12:004:0105.  
      Земельну   ділянку, кадастровий номер 5322885300:12:004:0038, передати  

у   власність   громадянину   Приходьку Р.А. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322885300:12:004:0012, площею 2,0000 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322885300:12:004:0105.   
Управлінню 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 Степури Ігоря 

Вікторовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  межами с. Вищий Булатець  Лубенського  

району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322881400:06:001:0318, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           
Степурі І.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. 
  Управлінню 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 громадянина Вітрова Віталія 

Вікторовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  межами с. Мацкова Лучка  Лубенського  

району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322884000:03:003:0167, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           
Вітрову В.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. 
  Управлінню 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 громадянки Самойлової 

Анастасії Андріївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Тишки Лубенського району, площею 2,0000 

га, кадастровий номер 5322887400:09:001:0089, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці             

Самойловій А.А. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 



 12. Відповідно до поданого клопотання громадянки Дубини Мар’яни 

Валеріївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Хорошки Лубенського району, площею 2,0000 га, 
кадастровий номер 5322887900:08:001:0620, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Дубині М.В. 

та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
13. Відповідно до поданого клопотання громадянки Тищенко Галини 

Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Хорошки Лубенського району, площею 2,0000 га, 
кадастровий номер 5322887900:08:001:0621, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Тищенко Г.В. 

та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
14. Відповідно до поданого клопотання громадянина Железняка 

Миколи Валерійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Хорошки Лубенського району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322887900:08:001:0624, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану  земельну  ділянку  передати у власність громадянину     
Железняку М.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.  

Управлінню 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. 
15. Відповідно до поданого клопотання громадянина Лукашенка 

Руслана Вікторовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Хорошки Лубенського району, площею 



2,0000 га, кадастровий номер 5322887900:08:001:0611, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану   земельну   ділянку   передати у  власність  громадянину  

Лукашенку 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.  

Управлінню 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. 
16. Відповідно до поданого клопотання громадянина Тимошенка 

Артема Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Хорошки Лубенського району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322887900:08:009:0013, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану   земельну   ділянку   передати у  власність  громадянину  

Тимошенку А.С. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управліню 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. 
17. Відповідно до поданого клопотання громадянина Віоаре Сергія 

Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Тишки Лубенського району, площею 2,0000 га, 
кадастровий номер 5322887400:09:001:0091, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану   земельну    ділянку    передати у  власність  громадянину       
Віоаре С.С. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
18. Відповідно до поданого клопотання громадянина Червоного 

Віталія Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Тишки Лубенського району, площею 2,0000 

га, кадастровий номер 5322887400:09:001:0095, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  



      Вказану  земельну  ділянку  передати у власність громадянину     
Червоному В.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.  

Управлінню 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. 
19. Відповідно до поданого клопотання громадянина Сенька Сергія 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Хорошки  Лубенського  району, площею 2,0000 га, 
кадастровий номер 5322887900:13:005:0006, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину      
Сеньку С.М. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
20. Відповідно до поданого клопотання громадянина Сенька Миколи 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Хорошки  Лубенського  району, площею 2,0000 га, 
кадастровий номер 5322887900:13:005:0005, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину      
Сеньку М.М. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
21. Відповідно до поданого клопотання громадянки Чухно Тетяни 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за  межами с. Окіп  Лубенського  району, площею 2,0000 га, кадастровий 

номер 5322885400:04:004:0033, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 
      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          
Чухно Т.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.  

Управлінню 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. 
22. Відповідно до поданого клопотання громадянина Гармаша Андрія 

Романовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Тишки  Лубенського  району, площею 2,0000 га, 
кадастровий номер 5322887400:09:001:0110, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 
      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянину   

Гармашу А.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.  

Управлінню 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. 
  23. Відповідно до поданого клопотання громадянки Кривенко 

Світлани Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Литвяки Лубенського району, площею 2,0 га, 
кадастровий номер 5322883900:06:004:0009, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  
       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці          
Кривенко С.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. 
 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:06:004:0010, площею 0,4928 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:06:004:0008.   
  Управлінню 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. 
 24. Відповідно до поданого клопотання громадянки Пархоменко 

Наталії Володимирівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Ломаки, вул. Черкесова, 



площею 1,5000 га, кадастровий номер 5322887905:05:003:0042, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці   

Пархоменко Н.В. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
25. Відповідно до поданого клопотання громадянки Воловик Ярини 

Петрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Вовча Долина Лубенського району, площею 1,4000 га, 
кадастровий номер 5322881103:03:001:0076, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці       
Воловик Я.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.  

Управлінню 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. 
26. Відповідно до поданого клопотання громадянина Калініна Сергія 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Калайдинці  Лубенського  району, площею 1,2500 га, 
кадастровий номер 5322883200:09:001:0139, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину   

Калініну С.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.  

Управлінню 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. 
27. Відповідно до поданого клопотання громадянина Куленчі 

Анатолія Яковича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  за  межами с. Вовчик  Лубенського  району,  площею 

1,0000 га, кадастровий номер 5322881100:02:001:0004, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  



      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину   

Куленчі А.Я. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
28. Відповідно до поданого клопотання громадянина Бабенка 

Володимира Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Ломаки,      
вул. Партизанська, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:002:0014, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства.  
      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину Бабенку 

В.М. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
29. Відповідно до поданого клопотання громадянина Половинкіна 

Германа Юрійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки   за   адресою:   Лубенський   район, с. Крутий  Берег,  

вул. Центральна, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887402:02:004:0117, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства.  
      Вказану   земельну  ділянку  передати у  власність  громадянину  

Половинкіну Г.Ю. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
 30. Відповідно до поданого клопотання громадянки Руденко Лідії 

Павлівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  за  межами с. Хорошки  Лубенського  району,  площею 1,0000 га, 
кадастровий номер 5322887900:13:004:0002, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  



 Вказану земельну ділянку  передати  у  власність  громадянці          
Руденко Л.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. 

 Управлінню 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. 
 31. Відповідно до поданого клопотання громадянина Андраціона 

Сергія Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки   за   адресою:  Лубенський район, с.  Крутий   Берег,           
вул. Центральна, площею 0,8100 га, кадастровий номер 

5322887402:02:004:0111, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства.  
      Вказану   земельну  ділянку  передати у  власність  громадянину  

Андраціону С.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.  

Управлінню 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. 
32. Відповідно до поданого клопотання громадянки Лозової Анни 

Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Окіп Лубенського району, площею 0,7000 га, кадастровий номер 

5322885401:01:002:0251, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці        
Лозовій А.В. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
33. Відповідно до поданого клопотання громадянина Шила Анатолія 

Віталійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Шинківщина Лубенського району, площею 0,6300 га, 
кадастровий номер 5322880306:06:001:0059, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину         
Шилу А.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.  

Управлінню 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. 
 34. Відповідно до поданого клопотання громадянки Нечипоренко 

Таміли Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, що розташована в с. Клепачі Лубенського району, 

площею 0,9735 га, кадастровий номер 5322883202:02:002:0203, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці           

Нечипоренко Т.А. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Управлінню 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. 
 35. Відповідно до поданого клопотання громадянина Голубенка 

Леоніда Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки,  що розташована в с. Калайдинці Лубенського району,  
площею 0,9000 га, кадастровий номер 5322883201:01:001:0231, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку  передати  у  власність  громадянину  

Голубенку Л.І. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Управлінню 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. 
  36. Відповідно до поданого клопотання громадянки Зозуль Любові 

Олексіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Окіп Лубенського району, площею 0,5528 га, кадастровий номер 

5322885401:01:001:0151, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства.  
       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці Зозуль Л.О. 

та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 



  Управлінню 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. 
  37. Відповідно до поданого клопотання громадянки Салової Віри 

Дмитрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Мгар Лубенського району, площею 0,8575 га, 
кадастровий номер 5322884600:08:004:0043, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  
       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці              
Саловій В.Д. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 
  Управлінню 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. 
  38. Відповідно до поданого клопотання громадянки Боклач Олени 

Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Тернівщина Лубенського району, площею 0,8000 га, кадастровий 

номер 5322881207:07:002:0311, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  
       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці Боклач 

О.В. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 
  Управлінню 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. 
39. Відповідно до поданого клопотання громадянина Корнієнка 

Богдана Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Окіп, вул. Лісова, 

площею 0,3003 га, кадастровий номер 5322885401:01:001:0153, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану   земельну    ділянку    передати у  власність  громадянину  

Корнієнку Б.І. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
40. Відповідно до поданого клопотання громадянки Андраціон Лілії 

Сабітівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Крутий Берег, вул. Центральна, 

площею 0,4400 га, кадастровий номер 5322887402:02:001:0061, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану   земельну    ділянку    передати у  власність  громадянці  

Андраціон Л.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.  

Управлінню 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. 
41. Відповідно до поданого клопотання громадянки Андраціон Наталії 

Кузьмівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Крутий Берег, вул. Центральна, 

площею 0,3678 га, кадастровий номер 5322887402:02:004:0110, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану   земельну  ділянку  передати у  власність  громадянці      
Андраціон Н.К. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
42. Відповідно до поданого клопотання громадянки Нетребської 

Наталії Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Вільшанка, вул. Лісна, 

площею 0,0500 га, кадастровий номер 5322884602:02:004:0095, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
      Вказану   земельну  ділянку  передати у  власність  громадянці  

Нетребській Н.М. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 



43. Відповідно до поданого клопотання громадянки Донець Анастасії 

Павлівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Тернівщина, Лубенський район, площею 0,1898 га, кадастровий 

номер 5322881207:07:002:0312, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці          
Донець А.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.  

Управлінню 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. 
44. Відповідно до поданого клопотання громадянки Зуйковської Аліни 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в  с. Чуднівці  Лубенського  району, площею 0,2592 га, кадастровий номер 

5322881405:05:001:0103, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці   

Зуйковській А.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.  

Управління 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. 
45. Відповідно до поданого клопотання громадянки Копайгори Ніни 

Мефодіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський  район с. Окіп, вул. Левадна, площею 0,3000 

га, кадастровий номер 5322885401:01:002:0244, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства. 
      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці   

Копайгорі Н.М. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
46. Відповідно до поданого клопотання громадянки Коржук Віти 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за адресою: Лубенський  район с. Окіп, вул. Польова, площею 0,3300 га, 



кадастровий номер 5322885401:01:002:0243, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 
      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці       
Коржук В.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.  

Управлінню 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. 
  47. Відповідно до поданого клопотання громадянки Карпець Ольги 

Олександрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, що розташована в с. Клепачі Лубенського району, площею 0,2500 

га, кадастровий номер 5322883202:02:002:0213, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку  передати у  власність  громадянці           
Карпець О.О. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Управлінню 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. 
 48. Відповідно до поданого клопотання громадянки Каплуновської 

Ніни Вікторівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, вул. 

Центральна, площею 0,1500 га, кадастровий номер 5322883202:02:002:0223, 

за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці 

Каплуновській Н.В. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Управлінню 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. 
 49. Відповідно до поданого клопотання громадянки Рудченко Ганни 

Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  за  адресою: Лубенський  район,  с.  Клепачі, вул. Лісова,  площею 

0,3000 га, кадастровий номер 5322883202:02:002:0212, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  



 Вказану земельну ділянку  передати  у  власність  громадянці        
Рудченко Г.М. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Управлінню 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. 
 50. Відповідно до поданого клопотання громадянина Ющенка 

Олександра Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за  адресою: Лубенський район, с. Засулля, вул. 

Харківська, площею 0,0218 га, кадастровий номер 5322886601:01:002:0559, 

за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  
       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину         
Ющенку О.І. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 
  Управлінню 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. 
  51. Відповідно до поданого клопотання громадянки Юрченко Аліни 

Олександрівні затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Вищий Булатець Лубенського району, площею 0,0924 га, 
кадастровий номер 5322881401:01:001:0413, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  
       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці           
Юрченко А.О. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 
  Управлінню 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. 
  52. Відповідно до поданого клопотання громадянки Шемет Ірини 

Юріївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в с. Окіп Лубенського району, площею 0,4265 га, кадастровий номер 

5322885401:01:001:0150, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства.  
       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці Шемет І.Ю. 

та зобов’язати її: 



         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 
  Управлінню 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. 
  53. Відповідно до поданого клопотання громадянки Легенчук Оксани 

Олександрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: м. Лубни, вул. Заміська площею 0,0520 га, кадастровий 

номер 5310700000:02:020:0130, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  
Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці            

Легенчук О.О. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 
 Управлінню 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. 
54. Відповідно до поданого клопотання громадянки Назаренко Ніни 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в с. Назарівка Лубенського району, площею 0,1200 га, кадастровий номер 

5322888902:02:001:0785, за цільовим призначенням – для індивідуального 

садівництва. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці   

Назаренко 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.  

Управлінню 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. 
55. Відповідно до поданого клопотання громадянина Назаренка Юрія 

Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Назарівка Лубенського району, площею 0,1200 га, кадастровий 

номер 5322888902:02:001:0095, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину   
Назаренку 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.  



Управлінню 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. 
 56. Відповідно до поданого клопотання громадянина Карпенка 

Костянтина Олексійовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Хитці, вул. 

Центральна, площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322883205:05:001:0135, 

за цільовим призначенням – для індивідуального садівництва.  
 Вказану земельну ділянку  передати  у  власність  громадянину  

Карпенку К.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. 

 Управлінню 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. 
 57. Відповідно до поданого клопотання громадянина Карпенка 

Станіслава Олексійовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Хитці, вул. 

Центральна, площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322883205:05:001:0139, 

за цільовим призначенням – для індивідуального садівництва.  
 Вказану земельну ділянку  передати  у  власність  громадянину  

Карпенку С.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. 

 Управлінню 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. 
 58. Відповідно до поданого клопотання громадянки Андрущенко 

Тетяни Сергіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  за  адресою: Лубенський  район,  с.  Калайдинці, вул. 

Зелена, 53, площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322883201:01:003:0274, 

за цільовим призначенням – для індивідуального садівництва.  
 Вказану земельну ділянку  передати  у  власність  громадянці  

Андрущенко Т.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. 

 Управллінню 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. 
 59. Відповідно до поданого клопотання громадянки Назаренко 

Наталії Петрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Назарівка Лубенського району, площею 0,1200 га, 
кадастровий номер 5322888902:02:001:0099, за цільовим призначенням – 
для індивідуального садівництва. 
     Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці   
Назаренко Н.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.  
 Управлінню 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. 
60. Відповідно до поданого клопотання громадянина Назаренка 

Миколи Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Назарівка Лубенського району, площею 0,1200 га, 
кадастровий номер 5322888902:02:001:0097, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину   
Назаренку М.І. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  
 Управління 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. 
61. Відповідно до поданого клопотання громадянки Назаренко 

Оксани Леонідівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Назарівка Лубенського району, площею 0,1200 га, 
кадастровий номер 5322888902:02:001:0101, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці   
Назаренко О.Л. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  
 Управлінню 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. 



62. Відповідно до поданого клопотання громадянина Назаренка 

Сергія Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Назарівка Лубенського району, площею 0,1200 га, 
кадастровий номер 5322888902:02:001:0075, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину   
Назаренку С.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.  
 Управління 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. 
63. Відповідно до поданого клопотання громадянина Назаренка 

Віталія Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Назарівка Лубенського району, площею 0,1200 га, 
кадастровий номер 5322888902:02:001:0100, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину   
Назаренку В.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.  
  Управлінню 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. 
64. Відповідно до поданого клопотання громадянина Назаренка 

Володимира Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Назарівка Лубенського району, площею 0,1200 га, 
кадастровий номер 5322888902:02:001:0096, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину   
Назаренку В.І. та зобов’язати його: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  
 Управлінню 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. 
 65. Відповідно до поданого клопотання громадянина Расевича 

Богдана Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Армійська, 



56Д/2, площею 0,1000 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0361, за 

цільовим призначенням – для індивідуального дачного будівництва.  
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину   

Расевичу Б.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.  

Управлінню 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. 
66. Відповідно до поданого клопотання громадянки Расевич Лади 

Петрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Армійська, 56Д/1, 

площею 0,1000 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0362, за цільовим 

призначенням – для індивідуального дачного будівництва.  
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці        
Расевич Л.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.  

Управлінню 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. 
67. Відповідно до поданого клопотання громадянки Рудяк-Дорош 

Галини Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський  район с. Піски, вул. Перемоги, 

площею 0,1000 га, кадастровий номер 5322881205:05:001:0393, за цільовим 

призначенням – для індивідуального дачного будівництва. 
      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці   Рудяк-
Дорош Г.М. та зобов’язати її: 
         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  
         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Управлінню 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. 
 
       Лубенський міський  голова                           Олександр ГРИЦАЄНКО 


