
 

 

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

07 жовтня 2021 року 

Про впорядкування адресного 
господарства Лубенської  
територіальної громади 

         З метою впорядкування адресного господарства Лубенської територіальної 

громади, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 6 липня 2012 

року №1014/5 «Про словники Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно», керуючись пунктом 41 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити назву новому об’єкту топоніміки на території села Войниха 

Лубенської територіальної громади Лубенського району Полтавської області:  
- Полтавська область, Лубенський район, с. Войниха, вул. Набережна. 
 
2. Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (начальник Шмонденко А.Г.) направити прийняте 

рішення до Полтавської філії державного підприємства «Національні 

інформаційні системи» для внесення відповідних змін до реєстрів Міністерства 

юстиції України. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г. та на постійну депутатську комісію з питань 

архітектури, будівництва та просторового планування.  
 

 
 
       Лубенський міський голова                                  Олександр ГРИЦАЄНКО 
 
 
 
 
 



 
ПОГОДЖЕНО: 
 
  
Секретар міської ради                                                        М.Ф. Комарова  
  
 
Голова постійної депутатської комісії 
з питань архітектури, будівництва  
та просторового планування                                             С.М. Сіряченко 
 
 
Перший заступник  
Лубенського міського голови                                           О.А. Соболєв 
 
 
Головний спеціаліст юридичного  
відділу виконавчого комітету  
міської ради                                                                         М.О. Євтушевський 
 
 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності ради та ОСН 
виконавчого комітету міської ради                                  Н.М. Уварова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шмонденко 
72-714 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснювальна записка 
 

У зв’язку з тим, що в свій час в словники вулиць Державного реєстру 

речових прав не була внесена вулиця Набережна в селі Войниха Лубенської 

територіальної громади, громадяни житлові будинки, яких розташовані на цій 

вулиці, не мають змоги оформити право власності на об’єкти нерухомого майна.  
Згідно з Порядком ведення словників Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 6 

липня 2012 року №1014/5, інформація до словника вулиць вноситься на підставі 

повідомлення органу місцевого самоврядування до якого додається копія 
рішення органу місцевого самоврядування про найменування (перейменування, 

уточнення назви тощо) вулиці.  
У зв’язку з цим, необхідно прийняти рішення про впорядкування 

адресного господарства Лубенської територіальної громади. 
 
 
 
Начальник відділу  
містобудування та архітектури                                     Андрій ШМОНДЕНКО 


