
                              

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня 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 громадянки Ганькович Марії 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за межами с. Вовчик Лубенського району, площею 1,7600 га, кадастровий 

номер 5322881100:02:001:0009, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці             

Ганькович М.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. 

 2. Відповідно до поданого клопотання громадянки Шапаренко 

Марини Вікторівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

га, кадастровий номер 5322886200:07:001:0033, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану   земельну    ділянку    передати у  власність  громадянці       

Шапаренко 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. 

3. Відповідно до поданого клопотання громадянки Девіцкової Марини 

Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Снітин  Лубенського  району, площею 1,2577 га, 

кадастровий номер 5322886200:07:001:0030, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Девіцковій М.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. 

  4. Відповідно до поданого клопотання громадянки Девіцкової Інни 

Сергіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за межами с. Снітин Лубенського району, площею 1,3335 га, кадастровий 

номер 5322886200:07:001:0032, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці          

Девіцковій І.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. 

5. Відповідно до поданого клопотання громадянина Пономаренка 

Олександра Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Снітин Лубенського району, площею 2,00 га, 

кадастровий номер 5322886200:07:001:0031, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину          

Пономаренку О.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. 



 6. Відповідно до поданого клопотання громадянина Дрозда 

Володимира Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Снітин Лубенського району, площею 1,9302 

га, кадастровий номер 5322886200:07:001:0029, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Дрозду 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. 

7. Відповідно до поданого клопотання громадянки Кравченко Ніни 

Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Оріхівка Лубенського району, площею 1,3300 га, 

кадастровий номер 5322885300:14:003:0159, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Кравченко Н.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. 

8. Відповідно до поданого клопотання громадянки Цись Валентини 

Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Висачки Лубенського  району, площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 5322881100:01:003:0083, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Цись В.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. 

9. Відповідно до поданого клопотання громадянина Кривенка 

Олександра Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Стадня,        



вул. Урожайна, 66, площею 0,5576 га, кадастровий номер 

5322885307:07:001:0047, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину   

Кравченку О.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.  

Ууправлінню 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 Чернової Олени 

Олександрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці, пров. Шевченка, 

площею 0,1583 га, кадастровий номер 5322883201:01:002:0092, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці       

Черновій 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. 

11. Відповідно до поданого клопотання громадянки Михайленко 

Катерини Захарівні затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, вул. Польова, 8, 

площею 0,2500 га, кадастровий номер 5322883202:02:001:0180, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Михайленко К.З. 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 Рябокобилки 

Уляни Сергіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки   за   адресою:   Лубенський   район, с. Калайдинці,  площею 0,2400 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:002:0100, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  



      Вказану   земельну  ділянку  передати у  власність  громадянці  

Рябокобилці У.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. 

 13. Відповідно до поданого клопотання громадянки Мартюк Світлани 

Володимирівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки   за   адресою:  Лубенський район, с.  Хитці,   площею 0,3000 га, 

кадастровий номер 5322883205:05:001:0133, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану   земельну  ділянку  передати у  власність  громадянці             

Мартюк С.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 громадянки Ураткіної Наталії 

Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Клепачі Лубенського району, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883200:09:002:0008, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці        

Ураткіній Н.Г. 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. 

15. Відповідно до поданого клопотання громадянки Старосвіт 

Світлани Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за   адресою:  Лубенський район, с. Вільшанка, площею 

0,4500 га, кадастровий номер 5322884602:02:001:0200, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці        

Старосвіт С.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. 

 16. Відповідно до поданого клопотання громадянина Андрущенка 

Сергія Михайловича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, що розташована за   адресою: Лубенський район,                    

с. Калайдинці, площею 0,1776 га, кадастровий номер 

5322883201:01:003:0273, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянина           

Андрущенка 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. 

 17. Відповідно до поданого клопотання громадянина Кочури Івана 

Петровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки,  що розташована за   адресою: Лубенський район, с. Тернівщина,  

площею 0,6500 га, кадастровий номер 5322881207:07:002:0313, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку  передати  у  власність  громадянину         

Кочурі І.П. 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 громадянки Джури Оксани 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за   адресою: Лубенський район, с. В’язівок, вул.Дружби, площею 0,2000 га, 

кадастровий номер 5322884902:02:004:0047, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Джурі О.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. 

  19. Відповідно до поданого клопотання громадянки Шудрик 

Катерини Омелянівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Степова, 9, 

площею 0,3800 га, кадастровий номер 5322886201:01:005:0071, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці              

Шудрик К.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. 

  20. Відповідно до поданого клопотання громадянина Даниленка 

Миколи Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Хитці, площею 0,8000 га, 

кадастровий номер 5322883205:05:001:0147, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину              

Даниленка 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 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 громадянина Джури 

Олександра Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. В’язівок Лубенського району, площею 0,7000 

га, кадастровий номер 5322884900:06:001:0025, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину              

Джурі 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. 

22. Відповідно до поданого клопотання громадянина Самойленка 

Володимира Віталійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район,с. Тишки, вул. Центральна, 

площею   0,3700 га, кадастровий номер 5322887401:01:002:0049, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину       

Самойленку 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. 

23. Відповідно до поданого клопотання громадянки Артеменко 

Тетяни Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Тишки, вул. Степова, 

площею 1,0000 га, кадастровий номер 5322887401:01:004:0052, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Артеменко 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. 

24. Відповідно до поданого клопотання громадянки Бажуліної Алли 

Петрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за межами с. Новаки Лубенського району,  площею 0,3800 га, кадастровий 

номер 5322885100:03:011:0004, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці          

Бажуліній 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. 



 25. Відповідно до поданого клопотання громадянина Поцяпуна 

Вадима Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Михнівці, площею 0,6000 

га, кадастровий номер 5322884901:01:003:0059, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину     

Поцяпуну В.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. 

 26. Відповідно до поданого клопотання громадянки Черненко Яни 

Олексіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Халепці Лубенського району, площею 0,2100 га, 

кадастровий номер 5322883200:06:001:0051, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322883200:06:001:0030.  

 Земельну ділянку  передати у власність громадянці     Черненко Я.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 з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну реєстрацію 

права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий номер 

5322883200:06:001:0054, площею 0,9000 га, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322883200:06:001:0030. 

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 громадянки Маюренко Ніни 

Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Халепці Лубенського району, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883200:06:001:0052, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322883200:06:001:0030.  

 Земельну ділянку  передати у власність громадянці  Маюренко Н.Г. 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 

5322883200:06:001:0054, площею 0,9000 га, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322883200:06:001:0030. 

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 громадянки Якуби Наталії 

Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Халепці Лубенського району, площею 0,2400 га, 

кадастровий номер 5322883200:06:001:0053, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322883200:06:001:0030.  

 Земельну ділянку  передати у власність громадянці  Якубі 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 з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну реєстрацію 

права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий номер 

5322883200:06:001:0054, площею 0,9000 га, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322883200:06:001:0030. 

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 Тритяка Павла 

Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Вишнева, площею 

0,4300 га, кадастровий номер 5322886201:01:003:0181, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану   земельну    ділянку    передати у  власність  громадянину      

Тритяку П.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. 

30. Відповідно до поданого клопотання громадянина Нечипоренка 

Олександра Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки за межами с. Калайдинці Лубенського району, площею 

1,3000 га, кадастровий номер 5322883200:09:002:0006, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану   земельну    ділянку    передати у  власність  громадянину  

Нечипоренку 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 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 Лазуренка 

Георгія Олександровича  затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Оріхівка, площею 0,1300 

га, кадастровий номер 5322885301:01:001:0027, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану   земельну  ділянку  передати у  власність  громадянину  

Лазуренку Г.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. 

32. Відповідно до поданого клопотання громадянки Малицької 

Світлани Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Ломаки, площею 1,0000 

га, кадастровий номер 5322887905:05:004:0023, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019  

      Земельну   ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0023, передати  

у   власність   громадянці Малицькій 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 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 Кучеренка Юрія 

Олександровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Левадна, площею 

0,2500 га, кадастровий номер 5322883201:01:003:0265, за цільовим 



призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину      

Кучеренку 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. 

 34. Відповідно до поданого клопотання громадянки Михайленко 

Катерини Захарівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, вул. Польова, 8, 

площею 0,2500 га, кадастровий номер 5322883201:01:003:0265, за цільовим 

призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці    

Михайленко К.З. 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 громадянки Кот Тамари 

Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, вул. Лісова, 73, площею 

0,1600 га, кадастровий номер 5322883202:02:002:0227, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Кот Т.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. 

36. Відповідно до поданого клопотання громадянки Корнієнко Наталії 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за адресою: Лубенський район, с. Крутий Берег, площею 0,4000 га, 

кадастровий номер 5322887402:02:003:0020, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 



      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянці   

Корнієнко 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. 

37. 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.. 

38. 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.. 

39. 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. 

40. 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. 

41. Відповідно до поданого клопотання громадянина Сенька Михайла 

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. 

42. 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 17.11.04 р. у частині збереження технічної 

документації із землеустрою. 

43. Відповідно до поданого клопотання громадянина Калініна Сергія 

Романовича 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. 

44. 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. 

 45. 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. 

46. Відповідно до поданого клопотання громадянина Вірченка 

Володимира Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  за  адресою: Лубенський район, с. Михнівці, 

вул. Молодіжна, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322884901:01:003:0057, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину   

Вірченку 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. 

47. Відповідно до поданого клопотання громадянина Вірченка Богдана 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  за  адресою: Лубенський район, с. Михнівці, площею 0,5000 га, 

кадастровий номер 5322884901:01:003:0058, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину   

Вірченку Б.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. 

 48. Відповідно до поданого клопотання громадянина Ірклієнка 

Григорія Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

1,0000 га, кадастровий номер 5322887402:02:004:0118, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану   земельну   ділянку   передати  у   власність   громадянину   

Ірклієнку Г.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. 

 49. Відповідно до поданого клопотання громадянки Бабак Тетяни 

Володимирівні затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

12, площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322883201:01:001:0242, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва.       

              Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці    Бабак Т.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. 

 50. Відповідно до поданого клопотання громадянки Бабак Валентини 

Вікторівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

12, площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322883201:01:001:0251, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва.       

              Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці    Бабак В.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. 

 51. Відповідно до поданого клопотання громадянина Бабака Віктора 

Дмитровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці вул. Першотравнева, 12, 

площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322883201:01:001:0241, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва.       

              Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину              

Бабаку В.Д. 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. 



 52. Відповідно до поданого клопотання громадянина Заугольного 

Родіона Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Хорошки вул. Лугова, 

площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322887901:01:007:0018, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва.       

              Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину              

Заугольному Р.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. 

53. Відповідно до поданого клопотання громадянина Жаркова 

Володимира Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Лубни, тупик Л.Руденко,15-А, площею 0,0600 га, 

кадастровий номер 5310700000:05:038:0020, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва.       

              Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину        

Жаркову 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. 

 

Лубенський міський  голова                            Олександр ГРИЦАЄНКО 


