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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

16 грудня  2021 року 

Про передачу громадянам у власність  

земельних ділянок, які перебувають у користуванні 

 

Розглянувши звернення громадян, керуючись Земельним кодексом 

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

в Україні», 

міська рада вирішила:  

  1. Відповідно до глави 14 Земельного кодексу України, поданих заяв та 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) надати безоплатно у власність земельні 

ділянки за цільовим призначенням: 

1.1. Для  будівництва  та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого 

селянського господарства: 

- Тесленку Сергію Миколайовичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Новаки, вул. Щербаня, 74, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322885101:01:008:0046, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,0672 га, кадастровий номер 

5322885101:01:008:0045, для ведення особистого селянського господарства; 

- Ставицькій Вірі Михайлівні земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Новаки, 2-й туп. Вознесенської, 2, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322885101:01:007:0007, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2276 га, кадастровий номер 

5322885101:01:007:0008, для ведення особистого селянського господарства; 

- Слюсаренко Ларисі Степанівні земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Новаки, вул. Вишнева, 32, площею 0,0906 га, 

кадастровий номер 5322885101:01:008:0051, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,1504 га, кадастровий номер 

5322885101:01:008:0050, для ведення особистого селянського господарства; 

- Кононенку Івану Григоровичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці, вул. Центральна, 40, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322884001:01:001:0425, для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,0997 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0426, для ведення особистого селянського господарства; 

- Кузіній Ніні Василівні земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки, 4-й тупик Молодіжної, 8, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322885101:01:001:0090, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 

0,1630 га, кадастровий номер 5322885101:01:001:0093, для ведення особистого 

селянського господарства; 

- Щелкунову Василю Борисовичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Мгар, вул. Посульська, 95, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322884601:01:002:0101, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2207 га, кадастровий номер 

5322884601:01:002:0102, для ведення особистого селянського господарства; 

- Пічугіній Олені Валеріївні земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Калайдинці, вул. Зелена, 35А, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883201:01:003:0327, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 

0,0500 га, кадастровий номер 5322883201:01:003:0325, для ведення особистого 

селянського господарства; 

- Шевченко Інні Дмитрівні земельні ділянки за адресою: м. Лубни, вул. 

Прикордонників, 32, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:02:085:0008, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 

0,0673га, кадастровий номер 5310700000:02:085:0007, для ведення особистого 

селянського господарства; 

       -   Жаркову Володимиру Васильовичу земельні ділянки за адресою:         

м. Лубни, тупик Л.Руденко,15А, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:05:038:0015, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 

0,0222га, кадастровий номер 5310700000:05:038:0017, для ведення особистого 

селянського господарства. 

 1.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар-

ських будівель і споруд (присадибна ділянка): 

- Чернову Анатолію Володимировичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Хитці, 1-й туп. вул. Польової, 2, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883205:05:001:0146; 

- Тесленко Софії Вікторівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки, вул. Вишнева, 33, площею 0,2128 га, кадастровий номер 

5322885101:01:008:0047; 

- Кочубею Миколі Миколайовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Тернівщина, вул. Молодіжна, 113, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322881207:07:002:0310; 
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- Давидовій Надії Саліжанівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район с. Калайдинці, вул. Рубцова, 17, площею 0,1225 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:001:0126; 

- Михно Марії Олександрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вовчик, вул. Шевченка, 6, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322881101:01:001:0174; 

- Сичовій Валентині Григорівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Нова, 7, площею 0,2333 га, кадастровий 

номер 5322883201:01:003:0326; 

- Мартем’яновій Тамілі Савелівній земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Піотровського, 20, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:002:0158; 

- Махляр Таісії Миколаївні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці, вул. Шевченка, 25, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0380; 

- Зимі Ігорю Сергійовичу земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Войниха, вул. Гагаріна, 37, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322881201:01:003:0145; 

- М’якоті Світлані Анатоліївні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район с. Тернівщина, вул. Молодіжна, 15, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322881207:07:002:0309; 

- Борщу Миколі Григоровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Засулля, вул. Молодіжна, 76, площею 0,1500 га, 

кадастровий номер 5322886601:01:002:0606; 

- Поляковій Ларисі Михайлівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вовчик, вул. Попова, 24, площею 0,2300 га, кадастровий 

номер 5322881101:01:002:0320; 

- Ручці Анатолію Васильовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Піотровського, 30, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:002:0153; 

- Корніяченку Василю Івановичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Засулля, вул. Корніяченка, 32А, площею 0,1780 га, 

кадастровий номер 5322886601:01:004:0222; 

- Крічфалушій Валерію Федоровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Калайдинці, 1 пров. Шевченка, 3, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:002:0103; 

- Бабаку Віктору Дмитровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Першотравнева, 12, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:001:0240; 

- Плаксі Наталії Василівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. В’язівок, вул. Садова, 31, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322884902:02:002:0108; 

- Остапір Раїсі Олександрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Пулинці, вул. Вербівчанка, 47, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322882702:02:001:0061; 
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- Перепелу Василю Івановичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Халепці, вул. Гагаріна, 29, площею 0,2359 га, 

кадастровий номер 5322883204:04:002:0342; 

- Божченку Івану Олексійовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Піотровського, 8, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:002:0161; 

- Іванову Михайлу Івановичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Піотровського, 27А, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:002:0163; 

- Морозовській Олені Дмитрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Зайкевича, 3, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:002:0160; 

- Пасішниченко Надії Іванівні земельну ділянку за адресою:               

Лубенський район, с. Новаки, вул. Нова, 13, площею 0,2400 га, кадастровий 

номер 5322885101:01:008:0044; 

- Материнській Людмилі Олександрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Братів Власенко, 42, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:005:0072; 

- Маріцу Андрію Валерійовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітине, вул. Медична, 28, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322887907:07:001:0089; 

- Михайленку Анатолію Михайловичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Клепачі, вул. Польова, 12, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883202:02:001:0181; 

- Полковніковій Ніні Павлівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Мацкова Лучка, вул. Дружби, 12, площею 0,2414 га, 

кадастровий номер 5322884002:02:001:0143; 

- Качанову Віктору Івановичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Мгар, вул. Посульська, 55, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322884601:01:003:0165; 

- Почечуну Сергію Валерійовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Гетьмана, 9, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322886201:01:003:0180; 

- Яременку Петру Павловичу земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Окіп, вул. Партизанська, 41, площею 0,1600 га, кадастровий номер 

5322885401:01:001:0158; 

- Моротченку Василю Івановичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Тишки, вул. Степова, 35, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322887401:01:004:0056. 

- Крутьку Олегу Володимировичу земельну ділянку за адресою:            

м. Лубни, вул. Заводська, 3, площею 0,0614 га, кадастровий номер 

5310700000:02:037:0051; 

- Яременку Івану Григоровичу земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Покровська, 28, площею 0,0695 га, кадастровий номер 

5310700000:03:016:0071; 
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 - Дорошенко Ніні Степанівні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. П.Осипенко, 74, площею 0,0630 га, кадастровий номер 

5310700000:01:090:0010; 

- Сметанку Дмитру Миколайовичу земельну ділянку за адресою:          

м. Лубни, вул. Козакова, 29, площею 0,0923 га, кадастровий номер 

5310700000:07:007:0035; 

- Степаненко Людмилі Володимирівні земельну ділянку за адресою: 

м. Лубни, вул. О.Кобилянської, 7, площею 0,0876 га, кадастровий номер 

5310700000:07:012:0048; 

- Німичу Миколі Петровичу земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Братська, 19А, площею 0,0417 га, кадастровий номер 

5310700000:05:058:0032; 

- Бабейчику Валерію Степановичу земельну ділянку за адресою:           

м. Лубни, вул. Владислава Бєлоруса, 15, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:05:008:0039; 

- Похвалі Михайлу Федоровичу земельну ділянку за адресою:                  

м. Лубни, тупик Л.Руденко, 13-Б, площею 0,0875 га, кадастровий номер 

5310700000:05:038:0019; 

- Степановій Валентині Яківні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

1-й провулок Кононівської, 15, площею 0,0733 га, кадастровий номер 

5310700000:05:026:0059; 

- Кудряшову Євгенію Віталійовичу земельну ділянку за адресою:           

м. Лубни, вул. Малія, 34, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:07:094:0038. 

1.3.  Для ведення особистого селянського господарства: 

- Горєвій Тамарі Володимирівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Стадіонівська, 1, площею 0,1159 га, 

кадастровий номер 5322885301:01:004:0114; 

- Остапець Світлані Михайлівні земельну ділянку за адресою:           

Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Зелена, 53, площею 0,1988 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:003:0276; 

- Назарку Миколі Петровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці, площею 0,2700 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0424; 

- Стешенко Ганні Володимирівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, площею 0,6000 га, кадастровий номер 

5322885301:01:003:0073; 

- Кадигробу Анатолію Федоровичу земельну ділянку за адресою:            

с. Оріхівка Лубенського району, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322885301:01:003:0074; 

- Сенько Тетяні Іванівні земельну ділянку за адресою: с. Хорошки 

Лубенського району, площею 1,3000 га, кадастровий номер 

5322887901:01:004:0035; 

- Бажуліну Ігорю Володимировичу на  земельну ділянку за адресою:                

Лубенський район, с. Новаки, вул. Шкільна, 5, площею 0,1200 га, кадастровий 

номер 5322885101:01:002:0062; 
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- Слюсаренко Миколі Миколайовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Новаки, вул. Вишнева, площею 0,0526 га, кадастровий 

номер 5322885101:01:008:0052; 

- Давиденко Вірі Петрівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Снітин, вул. Депутатська, 5, площею 0,1100 га, кадастровий номер 

5322886201:01:002:0159; 

- Назарку Валентину Миколайовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці, площею 0,1800 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0421; 

- Назаренко Наталії Петрівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Назарівка, площею 0,4000 га, кадастровий номер 

5322888902:02:001:0098; 

- Кузубу Василю Івановичу земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці, площею 0,6000 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:1208. 

1.4. Для індивідуального садівництва: 

- Сичовій Валентині Григорівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Нова, 7, площею 0,1200 га, кадастровий 

номер 5322883201:01:003:0328; 

- Михайленко Катерині Захарівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Клепачі, вул. Польова, площею 0,1200 га, кадастровий 

номер 5322883202:02:001:0178. 

- Букановій Катерині Олексіївні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

садове товариство «Лічмаш», ділянка №15, площею 0,1200 га, кадастровий 

номер 5310700000:03:100:0157; 

- Букановій Лідії Іванівні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, садове 

товариство «Лічмаш», ділянка № 51, площею 0,1200 га, кадастровий номер 

5310700000:03:100:0156; 

- Зайцеву Антону Олександровичу земельну ділянку за адресою:                  

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», ділянка № 52, площею 0,1200 га, 

кадастровий номер 5310700000:03:100:0155. 

2. Відповідно до ст. 89 Земельного кодексу України, поданих заяв та 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) надати безоплатно у спільну сумісну 

власність: 

- Кот Тамарі Василівні та Кот Любові Григорівні земельну ділянку за 

адресою: Лубенський район, с. Клепачі, вул. Лісова, 73, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883202:02:002:0225, за цільовим призначенням – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

- Зайцю Михайлу Івановичу та Заєць Тамарі Григорівні земельну 

ділянку за адресою: Лубенський район, с. Вовчик, вул. Пономаренка, 7,  

площею 0,2500 га, кадастровий номер 5322881101:01:003:0381, за цільовим  

призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 
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- Яременко Клавдії Іванівні та Бузі Тетяні Володимирівні земельну 

ділянку за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Квітнева, 12А, площею 

0,2500 га, кадастровий номер 5322886201:01:004:0060, за цільовим 

призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

- Бажуліну Ігорю Володимировичу та Бажуліній Аллі Петрівні 

земельну ділянку за адресою: Лубенський район, с. Новаки, вул. Шкільна, 5, 

площею 0,2092 га, кадастровий номер 5322885101:01:002:0064, за цільовим 

призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

 

       Лубенський міський  голова                           Олександр ГРИЦАЄНКО 


