
 1 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(друга сесія восьмого скликання) 

 

17 грудня  2020 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) юридичним та  фізичним особам 

  

      Розглянувши подані звернення громадян, керуючись Земельним 

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

самоврядування в Україні»,   

міська   рада   вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) таким   громадянам за цільовими призначеннями: 

1.1 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських              

будівель і споруд:  

- Дядечку Василю Митрофановичу на земельну ділянку за адресою:     

с. Шершнівка Лубенського району, провулок Набережної, 4. 

1.2 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських              

будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства:  

- Геращенко Ганні Олексіївні на земельні ділянки за адресою: м. Лубни, 

вул. 8 Березня, 51; 

- Тимощуку Валерію Григоровичу на земельні ділянки за адресою:         

м. Лубни, вул. О.Вишні, 2; 

- Волтірову Леоніду Іллічу, Бобко Олені Борисівні та Халіменко Ніні 

Іллівні на  земельні ділянки за адресою: м. Лубни, 3-й провулок 

Залізничної, 1; 

- Глушко Любові Іванівні на земельні ділянки за адресою: с. Клепачі 

Лубенського району, вул. Шкільна, 8; 

- Олійник Наталії Олексіївні на земельні ділянки за адресою: с. Клепачі 

Лубенського району, вул. Центральна, 6; 

- Китаєвій Наталії Василівні на земельні ділянки за адресою: м. Лубни, 

вул. Дружби, 4. 

1.3. Для будівництва індивідуальних гаражів: 

- Личку Валерію Васильовичу на земельну ділянку за адресою: м. Лубни,  

вул. Монастирська, 28, гараж 3; 
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- Ганноцькому Юрію Олександровичу на земельну ділянку за адресою: 

м. Лубни,  вул. Монастирська (біля будинку№8). 

 

Лубенський міський голова                                                     О.П.Грицаєнко 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Лубенської міської ради від 17.12.2020 року 

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) юридичним 

та фізичним особам» 

 

1. Даний проект рішення розроблений на підставі звернень 

землекористувачів, у відповідності до вимог Закону України «Про 

землеустрій». 

2. Мета прийняття даного рішення – оформлення прав користування 

землею комунальної власності. 

3. Землекористувачі зможуть оформити своє право користування землею. 

4. Прогнозується збільшення надходжень до міського бюджету. 

 

 

Розробник проекту      Н.М. Дмитренко 
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