
                              

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

17 лютого 2022року 

Про передачу земельних ділянок  

у власність учасникам бойових дій 

 

Розглянувши звернення учасників АТО/ООС, керуючись Земельним 

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

самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила:  

1. Відповідно до поданого клопотання громадянина Ходаковського 

Євгенія Вікторовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

га, кадастровий номер 5322885300:13:003:0033, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину  

Ходаковському Є.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.  

Головному управлінню 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 Фтоміка Руслана 

Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322885300:13:003:0032, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати у власність громадянину              

Фтоміку 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. 

Головному управлінню 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 Максимович 

Валентини Валентинівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки  за межами с. Березівка Лубенського району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322880300:03:004:0012, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.   

      Вказану земельну  ділянку передати у  власність  громадянці     

Максимович 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.  

Головному управлінню 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 Деркача Ігоря 

Анатолійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322880300:03:004:0014, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину            

Деркачу І.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. 

Головному управлінню 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 Шмалюка 

Анатолія Вікторовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за  межами с. Березівка  Лубенського  району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322880300:03:004:0015, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину           

Шмалюку 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. 

Головному управлінню 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 Корнійчука Івана 

Валентиновича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322886200:04:003:0120, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину   

Корнійчуку 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. 

Головному управлінню 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 Царенка Андрія 

Олександровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  за  межами с. Снітин Лубенського  району,  площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322886200:04:004:0078, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати  у  власність  громадянину      

Царенку А.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. 

Головному управлінню 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 Беркова Андрія 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322886200:04:004:0079, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину             

Беркову А.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. 

Головному управлінню 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 Писаренка Сергія 

Олександровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322886200:04:004:0075, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину   

Писаренку 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. 

Головному управлінню 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 Літвінової Ганни 

Вікторівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322880300:03:004:0009, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати у власність громадянки           

Літвінової 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. 

Головному управлінню 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 громадянина Тарасенка 

Андрія Дмитровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

га, кадастровий номер 5322886200:04:004:0074, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину    

Тарасенку А.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. 

Головному управлінню 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 громадянина Назаренка 

Дмитра Олексійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за  межами с. Березівка  Лубенського  району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322880300:03:004:0011, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Назаренку Д.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. 

Головному управлінню 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 громадянина Черненка 

Геннадія Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за  межами с. Березівка  Лубенського  району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322880300:03:004:0010, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  



       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Черненку Г.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. 

Головному управлінню 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 Ушкалова 

Володимира Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за  межами с. Березівка  Лубенського  району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322880300:03:002:0015, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину     

Ушкалову 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. 

Головному управлінню 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 Трусова Сергія 

Анатолійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322881100:01:004:0151, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину        

Трусову С.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. 

 Головному управлінню 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 Рудого Вадима 

Михайловича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322881200:04:003:0039, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину           

Рудому 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. 



Головному управлінню 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 Тищенка 

Олександра Олексійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

га, кадастровий номер 5322881100:01:004:0150, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Тищенку О.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. 

Головному управлінню 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 Тищенка Юрія 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322881200:04:003:0036, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Тищенку 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. 

Головному управлінню 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 Жука 

Олександра Володимировича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  межами с. Солониця Лубенського  району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322886600:04:001:0002, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину  Жуку 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. 

 Головному управлінню 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 Єрасова Сергія 

Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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



кадастровий номер 5322886200:04:004:0076, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Єрасову 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. 

Головному управлінню 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 Нагорного 

Дмитра Юрійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Вищий Булатець Лубенського району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322881400:07:002:0119, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину       

Нагорному Д.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.  

Головному управлінню 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 Горпинченка 

Олександра Олександровича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Терни Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322884900:06:002:0017, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину       

Горпинченку О.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.  

Головному управлінню 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 громадянина Руденка Максима 

Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322884900:06:002:0014, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину Руденку 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.  

Головному управлінню 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 громадянина Курила Івана 

Віталійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322884900:06:002:0012, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину Курилу 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.  

Головному управлінню 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 Зілінського 

Дениса Станіславовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

кадастровий номер 5322884900:06:002:0013, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину       

Зілінському Д.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.  

Головному управлінню 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 Старика Артура 

Олександровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322886200:04:004:0082, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину Старику А.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.  

Головному управлінню 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 Фокіна 

Володимира Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 



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

га, кадастровий номер 5322886200:04:004:0081, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину Фокіну 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.  

Головному управлінню 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 Дмитришиної 

Лідії Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322881200:04:003:0038, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці       

Дмитришиній Л.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.  

Головному управлінню 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 Сімперовича 

Станіслава Юрійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Крем’янка Лубенського району, площею 

1,8198 га, кадастровий номер 5322885300:12:003:0004, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину    

Сімперовичу С.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.  

Головному управлінню 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 Звірковського 

Геннадія Віталійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Крем’янка Лубенського району, площею 

1,8198 га, кадастровий номер 5322885300:12:003:0009, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину    

Звірковському 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.  

Головному управлінню 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 Сердюка Романа 

Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Крем’янка Лубенського району, площею 1,8199 га, 

кадастровий номер 5322885300:12:003:0008, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину Сердюку 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.  

Головному управлінню 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 громадянина Фенченка 

Олександра Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Крем’янка Лубенського району, площею 

1,8199 га, кадастровий номер 5322885300:12:003:0007, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину            

Фенченку О.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.  

Головному управлінню 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 Гусаківського 

Миколи Анатолійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

га, кадастровий номер 5322886200:07:004:0028, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 

Гусаківському М.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.  

Головному управлінню 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 громадянина Нечипоренка 

Олександра Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Снітин Лубенського району, площею 1,8876 

га, кадастровий номер 5322886200:04:004:0077, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину    

Нечипоренку 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.  

Головному управлінню 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 Дояра Дмитра 

Петровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322880400:07:002:0126, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину Дояру Д.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.  

Головному управлінню 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 громадянина Портнова 

Миколи Юрійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Засулля Лубенського району, площею 1,8863 

га, кадастровий номер 5322886600:04:004:0005, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину          

Портнову М.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.  

Головному управлінню 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 громадянина Семененка 

Павла Юрійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

га, кадастровий номер 5322886600:03:023:0003, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  



      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину          

Семененку П.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.  

Головному управлінню 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 Невмержицької 

Марини Олександрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Хорошки Лубенського району, площею 1,8996 

га, кадастровий номер 5322887900:08:009:0012, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці 

Невмержицькій М.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.  

Головному управлінню 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 Немченка 

Андрія Андрійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

га, кадастровий номер 5322886200:07:004:0029, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину           

Немченку А.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.  

Головному управлінню 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 Митасова 

Романа Валентиновича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за  межами с. Березівка  Лубенського  району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322880300:03:004:0021, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину           

Митасову 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. 



Головному управлінню 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 Зузи Дениса 

Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322880300:03:004:0022, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину Зузі Д.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. 

Головному управлінню 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 Ткаченка Тараса 

Геннадійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322880300:03:002:0019, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину           

Ткаченку Т.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. 

Головному управлінню 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 Колєснікова 

Віталія Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за  межами с. Березівка  Лубенського  району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322880300:03:002:0018, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину           

Колєснікову 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. 

Головному управлінню 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 Пастернак Ірини 

Павлівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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



номер 5322880300:03:004:0017, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянці           

Пастернак І.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. 

Головному управлінню 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 Басової Аліни 

Сергіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

номер 5322880300:03:004:0020, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянці              

Басовій А.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. 

Головному управлінню 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 


