
                              

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

17 лютого 2022 року 

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.  

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 громадянки Передерій Ніни 

Юхимівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322883900:07:011:0080, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці             

Передерій Н.Ю. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

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 Мисник Олени 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за межами с. Вищий Булатець Лубенського району, площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 5322881400:06:001:0243, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці    Мисник 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.  

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 Божченка  

Анатолія Вячеславовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

кадастровий номер 5322887401:01:004:0053, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину            

Божченку 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. 

5. Відповідно до поданого клопотання громадянки Петренко Олени 

Володимирівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Тишки Лубенського району, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887401:01:004:0054, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці  Петренко О.В. 

та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

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 громадянки Кучкової Людмили 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за адресою: Лубенський район, с. Вільшанка, вул. Мічуріна, площею 0,0600 га, 

кадастровий номер 5322884602:02:005:0058, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці   Кучковій Л.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.  

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 громадянки Крічфалушій Надії 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці, площею 0,1500 га, кадастровий 

номер 5322883201:01:002:0104, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

      Вказану   земельну    ділянку    передати у  власність  громадянці       

Крічфалушій 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.  

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 громадянки Щелкунової Марії 

Карпівни  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за  межами с. Мгар  Лубенського  району, площею 0,0900 га, кадастровий 

номер 5322884600:09:002:0008, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Щелкуновій М.К. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

 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 Щелкунової 

Валентини Петрівни  затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Мгар  Лубенського  району, площею 0,4400 га, 

кадастровий номер 5322884600:08:003:0039, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Щелкуновій В.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. 



  11. Відповідно до поданого клопотання громадянина Величка 

Анатолія Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Куп’єваха Лубенського району, площею 0,2900 

га, кадастровий номер 5322881200:04:004:0013, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Величку 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. 

12. Відповідно до поданого клопотання громадянина Васика Олексія 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. В’язівок, площею 0,2329 га, 

кадастровий номер 5322884902:02:006:0059, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину  Васику 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.  

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 Перепелиці 

Олександра Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Луки, вул. Шевченка, 

площею 0,3800 га, кадастровий номер 5322884603:03:004:0040, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Перепелиці 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. 

14. Відповідно до поданого клопотання громадянина Чобітька Віталія 

Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Окіп, вул. Партизанська, площею 

0,1100 га, кадастровий номер 5322885401:01:001:0149, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Чобітьку 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.  

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 Шпака Віталія 

Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Рубцова, 28, 

площею 0,2450 га, кадастровий номер 5322883201:01:003:0324, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину    Шпаку 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. 

16. Відповідно до поданого клопотання громадянки Назаренко Оксани 

Леонідівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322881201:01:001:0399, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Назаренко О.Л. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

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 громадянки Мищенко Олени 

Валентинівни  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Снітин  Лубенського  району, площею 0,5000 га, 

кадастровий номер 5322886200:04:003:0121, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Мищенко О.В. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

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 громадянки Корнієнко Олени 

Григорівни  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Вищий Булатець  Лубенського  району, площею 0,2000 

га, кадастровий номер 5322881400:07:002:0027, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Корнієнко О.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.  

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 Гермашевського 

Сергія Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за  межами с. Калайдинці  Лубенського  району, площею 

0,5000 га, кадастровий номер 5322883200:09:001:0325, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянину          

Гермашевському 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.  

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 громадянки Гаркавої Ольги 

Віталіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Снітин  Лубенського  району, площею 0,5000 га, 

кадастровий номер 5322886200:07:002:0053, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Гаркавій О.В. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

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 Перепела Василя 

Івановича  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Халепці  Лубенського  району, площею 0,1800 га, 

кадастровий номер 5322883200:06:001:0049, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянину          

Перепелу 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.  

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 громадянки Юнак Любові 

Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський р-н, с. Кононівка, площею 0,1000 га, 

кадастровий номер 5322881402:02:002:0248, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Юнак Л.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. 

23. Відповідно до поданого клопотання громадянки Завгородньої 

Жанни Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Клепачі Лубенського  району, площею 0,5000 

га, кадастровий номер 5322883200:09:002:0016, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Завгородній Ж.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. 

24. Відповідно до поданого клопотання громадянина Завгороднього 

Олександра Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо 

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

площею 0,7000 га, кадастровий номер 5322883202:02:002:0233, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянину          

Завгородньому 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.  

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 громадянки                  Репіленко-

Михайлович Олени Вікторівни затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою:  Лубенський район, с.Засулля, 1 

пров. вул. Молодіжної, площею 0,1898 га, кадастровий номер 

5322886601:01:003:0850, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Репіленко-Михайлович О.В. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

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 Мищенка Руслана 

Віталійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Снітин Лубенського  району, площею 0,3327 га, 

кадастровий номер 5322886200:04:004:0085, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянину          

Мищенку 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. 

27. Відповідно до поданого клопотання громадянина Мищенка 

Олександра Віталійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Снітин Лубенського  району, площею 0,5000 

га, кадастровий номер 5322886200:04:004:0084, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянину          

Мищенку 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. 

28. Відповідно до поданого клопотання громадянина Зозулі 

Олександра Володимировича затвердити проект землеустрою щодо 

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

Степова, площею 0,1721 га, кадастровий номер 5322886201:01:005:0066, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 



      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянину          

Зозулі 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. 

29. Відповідно до поданого клопотання громадянки Круглікової 

Наталії Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Березоточа Лубенського  району, площею 

0,2300 га, кадастровий номер 5322880400:05:001:0080, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Кругліковій Н.М. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

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 громадянки Десятник Тетяни 

Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Калайдинці Лубенського  району, площею 0,7500 га, 

кадастровий номер 5322883200:09:001:0327, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Десятник 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.  

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 громадянки Гринченко Любов 

Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322883200:06:001:0056, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Гринченко Л.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. 

32. Відповідно до поданого клопотання громадянки Кожем’якіної 

Тамари Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

площею 0,1593 га, кадастровий номер 5322883201:01:003:0331, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Кожем’якіній Т.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.  

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 громадянки Гладишевич 

Наталії Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

площею 0,2234 га, кадастровий номер 5322884602:02:005:0059, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Гладишевич Н.М. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

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 Тронька 

Володимира Михайловича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Луки,         вул. Шевченка, 

площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322884603:03:004:0041, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Троньку 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. 

35. Відповідно до поданого клопотання громадянина Михайленка 

Анатолія Михайловича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, вул. Польова, 12 



площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322883202:02:001:0188, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Михайленку 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. 

36. Відповідно до поданого клопотання громадянина Сичова Віктора 

Павловича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

0,1200 га, кадастровий номер 5322883201:01:002:0102, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину   Сичову В.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. 

37. Відповідно до поданого клопотання громадянина Радька Івана 

Павловича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Снітин, площею 0,6057 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:001:0364, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину    Радьку 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.  

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 Кожем’якіної 

Тамари Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

40, площею 0,0588 га, кадастровий номер 5322883201:01:003:0330, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Кожем’якіній Т.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.  



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 громадянки Шульги Вікторії 

Володимирівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: м. Лубни, вул. Барвінкова, площею 0,12 га, кадастровий 

номер 5310700000:02:037:0054, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Шульзі 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. 

40. Відповідно до поданого клопотання громадянина Борилюка  

Руслана Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: м. Лубни, вул. Барвінкова, площею 0,12 га, 

кадастровий номер 5310700000:02:037:0063, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 

 Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянину         

Борилюку 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 громадянки Борилюк Тетяни 

Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: м. Лубни, вул. Барвінкова, площею 0,0918 га, кадастровий 

номер 5310700000:02:037:0061, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Борилюк Т.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.  

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 Борилюка  

Олександра Володимировича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: м. Лубни, вул. Барвінкова, площею 



0,12 га, кадастровий номер 5310700000:02:037:0059, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва. 

 Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянину         

Борилюку 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. 

43. Відповідно до поданого клопотання громадянки Борилюк Тетяни 

Антонівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: м. Лубни, вул. Барвінкова, площею 0,0918 га, кадастровий 

номер 5310700000:02:037:0064, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 

      Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянці          

Борилюк 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.  

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 громадянина Борилюка  

Володимира  Дмитровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: м. Лубни, вул. Барвінкова, площею 0,1 га, 

кадастровий номер 5310700000:02:037:0062, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 

 Вказану    земельну   ділянку   передати   у   власність   громадянину         

Борилюку 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.  

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 Андрущенко 

Оксани Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Лушники, площею 0,1200 

га, кадастровий номер 5322883203:03:001:0108, за цільовим призначенням – 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці             

Андрущенко О.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. 

 

Лубенський міський  голова                            Олександр ГРИЦАЄНКО 


