
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(друга сесія восьмого скликання) 
 

17 грудня  2020 року 

 

Про скасування рішень сільських рад 

 

Відповідно до статті 26, підпункту 14 пункту 61 розділу V «Прикінцеві 

та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», 

міська рада вирішила: 

 

1. Скасувати рішення Калайдинцівської сільської ради Лубенського 

району від 21.10.2020 року щодо надання дозволів на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність наступним 

громадянам: 

- гр. Миснику Руслану Романовичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Шевченка, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Коваленко Наталії Михайлівні – площею 0,22 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Нова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Міщенку Ігорю Олександровичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Шевченка, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Білику В’ячеславу Володимировичу – площею 0,10 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Удайська, с. Лушники 

Лубенського району; 

- Шевченко Неонілі Григорівні – площею 0,25 га, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд та площею 0,12 га для індивідуального будівництва, за 

адресою: 2 пров. Рубцова, с. Калайдинці Лубенського району; 

- гр. Нечипоренко Наталії Петрівні – площею 1,00 га, для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: с. Калайдинці 

Лубенського району. 

 



2. Скасувати рішення Калайдинцівської сільської ради Лубенського 

району від 27.10.2020 року щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність наступним 

громадянам: 

- гр. Андреєвій Ользі Володимирівні – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд,  за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Андреєву Ярославу Миколайовичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Андреєву Ростиславу Миколайовичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Андреєву Сергію Михайловичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Яременку Олександру Миколайовичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Нечипоренку Олександру Миколайовичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Нечипоренку Дмитру Миколайовичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Нечипоренку Володимиру Миколайовичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Нечипоренку Миколі Григоровичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Охріменку Євгену Миколайовичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Чимош Катерині Станіславівні – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Липчак Вірі Василівні – площею 0,25 га, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці Лубенського 

району. 

3. Скасувати рішення Калайдинцівської сільської ради Лубенського 

району від 11.11.2020 року щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність наступним 

громадянам: 

- гр. Лисенку Євгенію Михайловичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Ковалєрову Євгенію Олександровичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району; 

- гр. Ігнатенку Максиму Анатолійовичу – площею 0,25 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району. 

4. Скасувати рішення Тишківської сільської ради Лубенського 

району від 21.10.2020 року «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» гр. Теровцю 

Олександру Миколайовичу, земельна ділянка для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 

0,25 га, за адресою: вул. Центральна, с. Тишки Лубенського району. 

 

 

Лубенський міський голова                                                           О.П.Грицаєнко 


