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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

18 лютого  2021року 

Про передачу земельних ділянок 

громадянам у власність  

 

Розглянувши звернення громадян, керуючись Земельним кодексом 

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

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

1. Керуючись статтями 12, 35, 78-81, 90-91, 116, 118, 121, 125-126, 153, 

186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 25, 48, 50 Закону України «Про землеустрій»,   

відповідно до поданого клопотання громадянина Кучеренка Юрія 

Олександровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Калайдинці Лубенського району, вул. Левадна, 

площею 0,25 га, кадастровий номер 5322883201:01:003:0265, за цільовим 

призначенням – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину    

Кучеренку Ю.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Щербини Юлії 

Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району, вул. Дружби, 39А, 

площею 0,2500 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0334, за цільовим 

призначенням – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці        

Щербині Ю.А. та зобов’язати її: 
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         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 громадянина Щербини 

Миколи Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району, вул. Дружби, 

30А, площею 0,2500 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0341, за 

цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину     

Щербині М.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 громадянки Пулехи Євгенії 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району, вул. Дружби, 49, 

площею 0,2500 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0339, за цільовим 

призначенням – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Пулесі Є.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Білоцерковської 

Ольги Олександрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району, вул. Дружби, 

51, площею 0,2500 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0342, за 

цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці 

Білоцерковській О.О. та зобов’язати її: 
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         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Остапенка Олега 

Анатолійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району, вул. Юрченка, 21А, 

площею 0,2500 га, кадастровий номер 5322886201:01:003:0169, за цільовим 

призначенням – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину  

Остапенку О.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Сидоренка 

Олексія Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Нижній Булатець Лубенського району, 

площею 0,2500 га, кадастровий номер 5322881404:04:002:0205, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 

Сидоренку 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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Яроша Артема 

Сергійовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Кононівка Лубенського району, 

площею 1,6927 га, кадастровий номер 5322881400:09:001:0021, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину        

Ярошу А.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. 
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 Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Андраціон Наталії 

Кузьмівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Крутий Берег Лубенського району, вул. Центральна, 

площею 0,3678 га, кадастровий номер 5322887402:02:004:0110, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці     

Андраціон Н.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Дребітко Надії 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Крутий Берег Лубенського району, площею 0,500 га, 

кадастровий номер 5322887402:02:004:0109, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці        

Дребітко 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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Теровця 

Олександра Миколайовича (учасник АТО) затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: с. Тишки 

Лубенського району, площею 2,000 га, кадастровий номер 

5322887401:01:004:0050, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину     

Теровцю 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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 
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№ 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою. 

 12. Відповідно до поданого клопотання громадянки Дудки Аліни 

Михайлівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322885100:03:006:0003, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Дудці А.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 громадянки Передерій Надії 

Петрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Литвяки Лубенського району, площею 1,2500 га, 

кадастровий номер 5322883900:05:004:0048, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства, яка утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883900:05:004:0047.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322883900:05:004:0048, площею 

1,2500 га передати у власність громадянці Передерій Н.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. 

  Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322883900:05:004:0049, площею 2,3300 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883900:05:004:0047. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Карпця Івана 

Махтейовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Новаки Лубенського району, площею 0,3000 га, 

кадастровий номер 5322885101:01:007:0002, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину        

Карпцю І.М. та зобов’язати його: 
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         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Вольського 

Василя Вікторовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Литвяки Лубенського району, площею 

1,8000 га, кадастровий номер 5322883900:05:001:0040, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 

Вольському 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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Подоляки Надії 

Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322883900:05:001:0003, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці       

Подоляці Н.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Ліфаренко Надії 

Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Окіп Лубенського району, вул. Левадна, площею 

0,2500 га, кадастровий номер 5322885401:01:002:0237, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці     

Ліфаренко Н.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.  
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         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04 р. в частині збереження технічної документації із 

землеустрою. 

 18. Відповідно до поданого клопотання громадянки Остапенко 

Світлани Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Стадня Лубенського району, площею 1,0000 

га, кадастровий номер 5322885300:13:003:0025, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці     

Остапенко С.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 громадянки Павленко Олени 

Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Матяшівка Лубенського району, площею 1,1679 га, 

кадастровий номер 5322885300:03:005:0021, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці      

Павленко 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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Дядечко Ганни 

Михайлівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Вовча Долина Лубенського району, площею 1,1500 

га, кадастровий номер 5322881103:03:001:0075, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Дядечко Г.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою. 
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 21. Відповідно до поданого клопотання громадянки Кілочок Лесі 

Валеріївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району вул. Дружби, 50, площею 

0,5100 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0344, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Кілочок 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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Щербини Юлії 

Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району, вул. Дружби, 39А, 

площею 0,6200 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0343, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці        

Щербині Ю.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимогипостанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою. 

 23. Відповідно до поданого клопотання громадянки Щербини Марії 

Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району, площею 1,1500 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:001:0336, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Щербині 

М.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Щербини 

Сергія Олександровича  затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району, площею 
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1,1500 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0335, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину     

Щербині 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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Данілова Сергія 

Миколайовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району, вул. Мостова, 

площею 0,4000 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0345, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину     

Данілову 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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 громадянки Нечипоренко 

Таміли Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Клепачі Лубенського району, площею 

0,9735 га, кадастровий номер 5322883202:02:002:0203, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці 

Нечипоренко 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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 громадянки Пархоменко 

Наталії Володимирівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Ломаки Лубенського району,                    

вул. Черкесова, площею 1,5000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:003:0042, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  
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 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Пархоменко 

Н.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Бабенка 

Володимира Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: с. Ломаки Лубенського району, 

вул. Партизанська, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:002:0014, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину       

Бабенку 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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Сизьоненко Лідії 

Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322886200:04:004:0035 за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки кадастровий номер 5322886200:04:004:0069.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322886200:04:004:0035 передати 

у власність громадянці Сизьоненко Л.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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322886200:04:004:0071, площею 3,5483 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322886200:04:004:0069.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою. 
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 30. Відповідно до поданого клопотання громадянина Остапенка 

Олега Анатолійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району, вул. Юрченка, 

площею 0,5000 га, кадастровий номер 5322886201:01:003:0170, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину   

Остапенку О.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Ярощук Тетяни 

Михайлівни та рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської 

області №539/4304/15-ц,  затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: за межами с. Снітин Лубенського району, 

площею 3,3815 га, кадастровий номер 5322886200:07:001:0045, за цільовим 

призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Ярощук 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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Мищенка 

Олександра Васильовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Снітин Лубенського району, 

площею 1,0880 га, кадастровий номер 5322886200:04:002:0038, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322886200:04:002:0028.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322886200:04:002:0038 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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322886200:04:002:0039, площею 0,9120 га, на земельну ділянку 
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кадастровий номер 5322886200:04:002:0030, площею 1,2707 га, на земельну 

ділянку кадастровий номер 5322886200:04:002:0031, площею 2,0000 га, на 

земельну ділянку кадастровий номер 5322886200:04:002:0032, площею 2,0000 

га, що утворилися в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322886200:04:002:0028.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Грабара 

Едуарда Євгенійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району, площею 

0,5000 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0340, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину      

Грабару Е.Є. та зобов’язати його: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 громадянки Данілової Тетяни 

Андріївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району, площею 0,4000 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:001:0337, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці      

Даніловій 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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Докторовича 

Олександра Миколайовича (учасник бойових дій) затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами с. Михнівці 

Лубенського району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

5322884900:06:003:0100, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства, що утворилась в результаті поділу 

земельної ділянки кадастровий номер 5322884900:06:003:0395.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322884900:06:003:0100 передати 

у власність громадянину Докторовичу О.М. та зобов’язати його: 
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         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322884900:06:003:0082, площею 6,4459 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322884900:06:003:0395.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Мироненка 

Івана Григоровича (учасник бойових дій) затвердити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами с. Михнівці Лубенського 

району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322884900:06:003:0091, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, що утворилась в результаті поділу земельної ділянки 

кадастровий номер 5322884900:06:003:0395.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322884900:06:003:0091 передати 

у власність громадянину Мироненку І.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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322884900:06:003:0082, площею 6,4459 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322884900:06:003:0395.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Докторовича 

Володимира Володимировича (учасник АТО) затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами с. Михнівці 

Лубенського району, площею 1,4995 га, кадастровий номер 

5322884900:06:003:0019, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 

Докторовичу 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.  
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         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Слинько Вікторії 

Володимирівни (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Тернівщина Лубенського району, 

площею 1,9000 га, кадастровий номер 5322881200:04:003:0033, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:04:003:0019.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322881200:04:003:0033 передати 

у власність громадянці Слинько 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. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Арсентьєвої 

Аліни Олексіївни (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Тернівщина Лубенського району, 

площею 1,9000 га, кадастровий номер 5322881200:04:003:0032 за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:04:003:0019.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322881200:04:003:0032 передати 

у власність громадянці Арсентьєвій А.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. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Арсентьєва 

Олександра Юрійовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами с. Тернівщина Лубенського 

району, площею 1,9000 га, кадастровий номер 5322881200:04:003:0031 за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, що утворилася в результаті поділу земельної ділянки 

кадастровий номер 5322881200:04:003:0019.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322881200:04:003:0031 передати 

у власність громадянину Арсентьєву О.Ю. та зобов’язати його: 
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         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Титаренка 

Олексія Івановича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Тернівщина Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322881200:04:003:0034, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:04:003:0019.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322881200:04:003:0034 передати 

у власність громадянину Титаренку 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. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Бойка Артура 

Васильовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Назарівка Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322888900:03:005:0073, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322888900:03:005:0057.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322888900:03:005:0073 передати 

у власність громадянину Бойку 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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322888900:03:005:0074, площею 0,3800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322888900:03:005:0057. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 
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 43. Відповідно до поданого клопотання громадянина Резвіна 

Максима Юрійовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Назарівка Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322888900:03:005:0076, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322888900:03:005:0057.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322888900:03:005:0076 передати 

у власність громадянину Резвіну 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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322888900:03:005:0074, площею 0,3800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322888900:03:005:0057. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 Артеменко 

Любов Миколаївни (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Назарівка Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322888900:03:005:0075, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322888900:03:005:0057.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322888900:03:005:0075 передати 

у власність громадянці Артеменко Л.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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322888900:03:005:0074, площею 0,3800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322888900:03:005:0057. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління 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 громадянина Семеренка 

Валерія Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки за межами с. Войниха Лубенського району, площею 

0,2000 га, кадастровий номер 5322881200:04:001:0007, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:04:001:0041.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322881200:04:001:0007 передати 

у власність громадянину Семеренку 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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322881200:04:001:0004, площею 10,5778 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:04:001:0041. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 46. Відповідно до поданого клопотання громадянина Гунька Дмитра 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322881200:04:001:0005, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:04:001:0041.  

 Земельну ділянку кадастровий номер номер 5322881200:04:001:0005 

передати у власність громадянину Гуньку Д.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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322881200:04:001:0004, площею 10,5778 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:04:001:0041. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. в частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 47. Відповідно до поданого клопотання громадянки Величко 

Валентини Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

0,0800 га, кадастровий номер 5322881200:04:004:0007, за цільовим 
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призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:04:004:0003.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322881200:04:004:0007 передати 

у власність громадянину Величко В.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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322881200:04:004:0008, площею 8,5201 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:04:004:0003. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 48. Відповідно до поданого клопотання громадянки Гриценко Олени 

Валеріївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Куп’єваха Лубенського району, площею 0,2400 га, 

кадастровий номер 5322881200:04:004:0009, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:04:004:0003.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322881200:04:004:0009 передати 

у власність громадянину Гриценко 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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322881200:04:004:0008, площею 8,5201 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:04:004:0003. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 49. Відповідно до поданого клопотання громадянки Копань Лариси 

Олексіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Солониця Лубенського району, площею 0,3000 га, 

кадастровий номер 5322886605:05:001:0505, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  
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 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Копань Л.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 50. Відповідно до поданого клопотання громадянина Щелкунова 

Антона Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Вільшанка Лубенського району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322884600:12:003:0086, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322884600:12:003:0082.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322884600:12:003:0086 передати 

у власність громадянину Щелкунову А.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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322881200:04:004:0085, площею 0,4843 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322884600:12:003:0082. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 51. Відповідно до поданого клопотання громадянина Скоробагатька 

Олександра Івановича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами с. Вільшанка Лубенського 

району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322884600:12:003:0087, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, що утворилася в результаті поділу земельної ділянки 

кадастровий номер 5322884600:12:003:0082.  

 Земельну ділянку кадастровий номер номер 5322884600:12:003:0087 

передати у власність громадянину Скоробагатьку 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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 



 20 

номер 5322881200:04:004:0085, площею 0,4843 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322884600:12:003:0082. 

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 52. Відповідно до поданого клопотання громадянки Карпець Ольги 

Олександрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Клепачі Лубенського району, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883202:02:002:0213, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Карпець О.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 53. Відповідно до поданого клопотання громадянки Немеш Аліни 

Володимирівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Клепачі Лубенського району, площею 0,5400 га, 

кадастровий номер 5322883202:02:002:0210, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Немеш А.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 54. Відповідно до поданого клопотання громадянина Моші 

Олександра Васильовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: с. Клепачі Лубенського району, 

площею 0,4000 га, кадастровий номер 5322883202:02:002:0211, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину Моші 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. 
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 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 55. Відповідно до поданого клопотання громадянина Сліпакона 

Сергія Петровича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Снітин Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322886200:04:003:0116, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину   

Сліпакону С.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 56. Відповідно до поданого клопотання громадянина Берези Руслана 

Григоровича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Снітин Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322886200:04:003:0117, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину Березі Р.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 57. Відповідно до поданого клопотання громадянки Єжової 

Олександри Степанівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Піски Лубенського району, вул. Перемоги, 

57, площею 0,1736 га, кадастровий номер 5322881205:05:001:0389, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Єжовій 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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 
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України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 58. Відповідно до поданого клопотання громадянина Чеверди 

Вячеслава Олексійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Хитці Лубенського району, вул. Дачна, 

площею 0,3040 га, кадастровий номер 5322883205:05:003:0003, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину       

Чеверді В.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 59. Відповідно до поданого клопотання громадянки Мартюк 

Світлани Володимирівни затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: с. Хитці Лубенського району, 

площею 0,3000 га, кадастровий номер 5322883205:05:001:0133, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Мартюк С.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 60. Відповідно до поданого клопотання громадянки Рудченко Ганни 

Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Клепачі Лубенського району, вул. Лісова, площею 

0,3000 га, кадастровий номер 5322883202:02:002:0212, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці        

Рудченко Г.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 61. Відповідно до поданого клопотання громадянина Соловйова 

Василя Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення 



 23 

земельної ділянки за адресою: с. Березоточа Лубенського району, площею 

0,3091 га, кадастровий номер 5322880401:01:003:0205, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 

Соловйову 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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 62. Відповідно до поданого клопотання громадянина Артеменка 

Ярослава Васильовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами с. Михнівці Лубенського 

району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322884900:07:002:0002, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, що утворилась в результаті поділу земельної ділянки 

кадастровий номер 5322884900:07:002:0230.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322884900:07:002:0002 передати 

у власність громадянину Артеменку Я.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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322884900:07:002:0001, площею 2,4724 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322884900:07:002:0230.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 63. Відповідно до поданого клопотання громадянки Шаповал Юлії 

Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Березоточа Лубенського району, площею 0,1900 га, 

кадастровий номер 5322880401:01:004:0226, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці       

Шаповал Ю.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 
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України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 64. Відповідно до поданого клопотання громадянки Лестенко Ірини 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Березоточа Лубенського району, вул. Паркова, 49 

площею 0,1682 га, кадастровий номер 5322880401:01:002:0134, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці        

Лестенко І.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 65. Відповідно до поданого клопотання громадянки Коломієць Ольги 

Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Березоточа Лубенського району, площею 0,1708 га, 

кадастровий номер 5322880401:01:001:0173, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці     

Коломієць О.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 66. Відповідно до поданого клопотання громадянина Денисенка 

Олексія Михайловича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Березоточа Лубенського району, вул. 

Покровська, площею 0,1430 га, кадастровий номер 5322880401:01:003:0206,  

за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 

Денисенку 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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 
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 67. Відповідно до поданого клопотання громадянина Ліщука Івана 

Костянтиновича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Вищий Булатець Лубенського району, 

площею 0,4000 га, кадастровий номер 5322881400:07:002:0018, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилась в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881400:07:002:0123.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322881400:07:002:0018 передати 

у власність громадянину Ліщуку І.К. та зобов’язати його: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322881400:07:002:0017, площею 77,3132 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881400:07:002:0123.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 68. Відповідно до поданого клопотання громадянки Серік Наталії 

Анатоліївни передати у власність земельну ділянку за адресою: с. Засулля 

Лубенського району, вул. Засульська, 24, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322886601:01:003:0647, за цільовим призначенням – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

 Громадянку Серік Н.А. зобов’язати: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 69. Відповідно до поданого клопотання громадянки Головченко 

Світлани Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Крем’янка Лубенського району, вул. 

Шевченка, 6, площею 0,3500 га, кадастровий номер 

5322885304:04:001:1253, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці    

Головченко С.М. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  
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         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 70. Відповідно до поданого клопотання громадянки Литовки Алли 

Вікторівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Войниха Лубенського району, вул. Молодіжна, 9, 

гараж №4, площею 0,0040 га, кадастровий номер 5322885304:04:001:1253, за 

цільовим призначенням – для будівництва індивідуальних гаражів.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Литовці А.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 71. Відповідно до поданого клопотання громадянина Моротченка 

Віктора Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Тишки Лубенського району, вул. 

Центральна, 2, площею 0,1200 га, кадастровий номер 

5322887401:01:002:0048, за цільовим призначенням – для індивідуального 

садівництва.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 

Моротченку 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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 71. Відповідно до поданого клопотання громадянки Немеш Лідії 

Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Клепачі Лубенського району, площею 0,1200 га, 

кадастровий номер 5322883202:02:002:0205, за цільовим призначенням – 

для індивідуального садівництва.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Немеш Л.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 
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України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 72. Відповідно до поданого клопотання громадянки Махляєвої 

Тетяни Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Окіп Лубенського району, вул. Садова, 

площею 0,7267 га, кадастровий номер 5322885401:01:002:0235, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці     

Махляєвій Т.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 73. Відповідно до поданого клопотання громадянки Подлєсної 

Наталії Петрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Вільшанка Лубенського району, площею 

0,1200 га, кадастровий номер 5322884602:02:002:0137, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці     

Подлєсній Н.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 74. Відповідно до поданого клопотання громадянина Подлєсного 

Дмитра Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с. Вільшанка Лубенського району, площею 

0,1200 га, кадастровий номер 5322884602:02:002:0138, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 

Подлєсному Д.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 75. Відповідно до поданого клопотання громадянки Малініч Ганни 

Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки за адресою: с. Вищий Булатець Лубенського району, вул. Степова, 

площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322881401:01:002:0329 за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Малініч Г.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. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 76. Відповідно до поданого клопотання громадянина Тараненка 

Олексія Олексійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: за межами с. Засулля Лубенського району, 

площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322881200:09:007:0014, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва, що утворилась в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:09:007:0059.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322881200:09:007:0014 передати 

у власність громадянину Тараненку 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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322881200:09:007:0013, площею 5,7838 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:09:007:0059.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 77. Відповідно до поданого клопотання громадянина Лахна Сергія 

Миколайовича, затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою:  м. Лубни, вул. А. Безроди, площею 0,0030 га, 

кадастровий номер 5310700000:04:046:0024, за цільовим призначенням – 

для  будівництва  індивідуальних гаражів.   

 Земельну ділянку кадастровий номер 5310700000:04:046:0024 передати 

громадянину Лахну С.М. у власність та зобов’язати його:  

     - виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог   

ст. 91 Земельного кодексу України;  

- зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

       Відділу у Лубенському районі Головного Управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги Постанови Кабінету Міністрів 
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України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 78. 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: 

 78.1. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка): 

- Сеньку Олександру Васильовичу земельну ділянку за адресою:           

м. Лубни,  вул. Залізнична, 146, площею 0,0535 га, кадастровий номер 

5310700000:04:041:0115; 

- Сидоренку Віктору Дмитровичу  земельну ділянку за адресою: м. Луб-

ни,  вул. Лермонтова, 42, площею 0,0544 га, кадастровий номер 

5310700000:04:066:0033;  

- Компанієць Оксані Олександрівні земельну ділянку за адресою:                   

м. Лубни, 2-й пров. Північно - Кільцевої, 6, площею 0,0920 га, 

кадастровий номер 5310700000:03:052:0055; 

- Лімковій Галині Іванівні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 2-й 

пров. Олійниці, 18-А, площею 0,0733 га, кадастровий номер 

5310700000:06:033:0008; 

- Щербині Вірі Миколаївні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, вул. 

Б. Хмельницького, 23, площею 0,0645 га, кадастровий номер 

5310700000:04:071:0044; 

- Моренко  Любові  Іванівні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, вул. 

Островського, 3, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:06:076:0008; 

- Бойку Руслану Сергійовичу земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Паркова, 63, площею 0,0632 га, кадастровий номер 

5310700000:07:066:0050. 

- Перепелиці Петру Григоровичу земельну ділянку за адресою:               

с. Засулля Лубенського району, вул. Вишнева, 10, площею 0,1300 га, 

кадастровий номер 5322886601:01:003:0829; 

- Дудник Зої Олексіївні земельну ділянку за адресою: с. В’язівок 

Лубенського району, вул. Лісна, 1,  площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322884902:02:005:0029;  

- Рибальченку Сергію Валерійовичу земельну ділянку за адресою:                   

с. Ісківці Лубенського району, вул. Конституції, 35, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322882701:01:002:0117; 

- Мамон Людмилі Станіславівні земельну ділянку за адресою:                   

с. Оріхівка Лубенського району, вул. Садова 1, 25 площею 0,1741 га, 

кадастровий номер 5322885301:01:004:0101; 

- Ножніцеву Миколі Івановичу земельну ділянку за адресою: с. Оріхівка 

Лубенського району, 2 тупик Центральної, 7, площею 01786 га, 

кадастровий номер 5322885301:01:003:0067; 

- Максяк Наталії Володимирівні  земельну  ділянку     за адресою:  
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с. Оріхівка Лубенського району, вул. Кільцева, 11, площею 0,2000 га, 

кадастровий номер 5322885301:01:003:0068; 

- Суботі Валерію Сергійовичу земельну ділянку за адресою: с. Вовчик 

Лубенського району, вул. Попова, 28, площею 0,1800 га, кадастровий 

номер 5322881101:01:002:0336; 

- Круглякову Анатолію Давидовичу  земельну   ділянку  за  адресою:      

с. Вовчик Лубенського району, вул. Іларіона Сухомлина, 73, площею 

0,2500 га, кадастровий номер 5322881101:01:001:0168; 

- Довгаленко Людмилі Дмитрівні земельну ділянку за адресою:             

с. Новаки Лубенського району, вул. Вишнева, 1, площею 0,2078 га, 

кадастровий номер 5322885101:01:008:0032; 

- Свириденко Наталії Іванівні земельну ділянку за адресою:                        

с. Новаки Лубенського району, вул. Вишнева, 34, площею 0,2495 га, 

кадастровий номер 5322885101:01:008:0034; 

- Голубенку Леоніду Івановичу  земельну   ділянку  за  адресою:              

с. Калайдинці Лубенського району, вул. Дружби, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:003:0267; 

- Чумаку Івану Яковичу земельну ділянку за адресою: с. Вовчик 

Лубенського району, вул. Осіння, 44, площею 0,1650 га, кадастровий 

номер 5322881101:01:002:0337; 

- Рябокобилці Уляні Семенівні земельну ділянку за адресою:                     

с. Калайдинці Лубенського району, вул. Шевченка,  30, площею 0,2500 

га, кадастровий номер 5322883201:01:002:0095; 

- Рудченко Ганні Миколаївні земельну ділянку за адресою: с. Клепачі 

Лубенського району, вул. Лісова, 57, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322883202:02:002:0201; 

- Федоренко Наталії Василівні земельну ділянку за адресою:                           

с. Калайдинці Лубенського району, вул. Садова, 6, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:001:0228; 

- Халявицькій Марії Сергіївні земельну ділянку за адресою:                       

с. Вищий Булатець Лубенського району, пров. Кільцевої, 1, площею 

0,1227га, кадастровий номер 5322881401:01:001:0410; 

- Чугуй Раїсі Григорівні земельну ділянку за адресою: с. Засулля 

Лубенського району, вул. Наливайка, 22, площею 0,1969 га, кадастровий 

номер 5322886601:01:004:0210; 

- Коваленку Володимиру Андрійовичу земельну ділянку за адресою:            

с. Калайдинці Лубенського району, вул. Нова, 12, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:003:0262; 

- Галушці Олексію Олексійовичу земельну ділянку за адресою:                     

с. Хитці Лубенського району, 2-й туп. Польової, 8, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883205:05:004:0002; 

- Реві Василю Івановичу земельну ділянку за адресою: с. Клепачі 

Лубенського району, вул. Лісова, 2, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322883202:02:002:0209; 
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- Лестенко Ірині Іванівні земельну ділянку за адресою: с. Березоточа 

Лубенського району, вул. Паркова, 49, площею 0,0719 га, кадастровий 

номер 5322880401:01:002:0133; 

- Дворовенку Володимиру Михайловичу земельну ділянку за адресою: 

с. Березоточа Лубенського району, вул. Садова, 52, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322880401:01:004:0177; 

- Коломієць Ользі Миколаївні земельну ділянку за адресою:                       

с. Березоточа Лубенського району, вул. Зарічна, 33, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322880401:01:003:0204; 

- Дорошко Надії Василівні земельну ділянку за адресою: с. Березоточа 

Лубенського району, вул. Покровська, 188, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322880401:01:004:0174; 

- Куценку Олексію Миколайовичу земельну ділянку за адресою: с. 

Березоточа Лубенського району, вул. Польова, 3, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322880401:01:004:0224; 

- Бутку Леоніду Анатолійовичу земельну ділянку за адресою:                         

с. Засулля Лубенського району, вул. Дружби, 35, площею 0,1082 га, 

кадастровий номер 5322886601:01:003:0738; 

- Бибику Олегу Григоровичу земельну ділянку за адресою:                         

с. Снітин Лубенського району, вул. Зайкевича, 4, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:001:0314. 

78.2. Для  будівництва  та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 

особистого селянського господарства: 

- Звірковській Зінаїді Сергіївні  земельні ділянки за адресою:                   

м. Лубни, вул. Ініціативна, 16, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:02:046:0026, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,0440 га, кадастровий номер 5310700000:02:046:0025, для 

ведення особистого селянського господарства; 

- Лельо Любові Степанівні  земельні ділянки за адресою:   м. Лубни,   

вул. Маяковського, 17, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:02:029:0059, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,0543 га кадастровий номер 5310700000:02:029:0058, для 

ведення особистого селянського господарства; 

- Смірнову Роману Володимировичу  земельні ділянки за адресою:          

м. Лубни, 1-й провулок Олійниці, 13, площею 0,1000 га, кадастровий 

номер 5310700000:06:016:0067,  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,0158 га кадастровий номер 

5310700000:06:016:0066, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Ковінському Олексію Миколайовичу земельну ділянку за адресою:    

с. Тернівщина Лубенського району, вул. Тімірязєва, 10, площею 0,1000 

га, кадастровий номер 5322881207:07:002:0300, для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,3800 га, кадастровий номер 

5322881207:07:002:0299, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Ємцю Миколі Івановичу земельні ділянки за адресою: с. Михнівці 

Лубенського району,  вул. Лугова, 11, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322884901:01:002:0084, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,1598 га, кадастровий номер 

5322884901:01:002:0083, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Горяйновій Надії Олександрівні земельні ділянки за адресою:                        

с. Оріхівка Лубенського району, 1 провулок Садовий, 8, площею 0,1500 

га, кадастровий номер 5322885301:01:004:0095, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2300 га, кадастровий номер 

5322885301:01:004:0094, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Мазнюку Миколі Павловичу  земельні ділянки за адресою:                        

с. Вовчик Лубенського району, вул. Іларіона Сухомлина, 95, площею 

0,1000 га, кадастровий номер 5322881101:01:001:0166, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2900 га, кадастровий номер 

5322881101:01:001:0165, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Несену Івану Олександровичу земельні ділянки за адресою:                        

с. Вовчик Лубенського району, вул. Іларіона Сухомлина, 92, площею 

0,1500 га, кадастровий номер 5322881101:01:003:0370, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,3079 га, кадастровий номер 

5322881101:01:003:0369, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Нечипоренко Катерині Ілларіонівні земельні ділянки за адресою:       

с. Клепачі Лубенського району, 2-й пров. Соборності, 4, площею 0,2500 

га, кадастровий номер 5322883202:02:002:0217, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2014 га, кадастровий номер 

5322883202:02:002:0215, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Ручці Любові Василівні земельні ділянки за адресою: с. Тишки 

Лубенського району, пров. Центральний, 2, площею 0,1000 га, 

кадастровий номер 5322887401:01:004:0049, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,4600 га, кадастровий номер 

5322887401:01:004:0048, для ведення особистого селянського 

господарства; 
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- Головачовій Надії Михайлівні земельні ділянки за адресою: с. Висачки 

Лубенського району, вул. Шевченка, 35, площею 0, 2500 га, кадастровий 

номер 5322881102:02:001:0146, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,1600 га, кадастровий номер 

5322881102:02:001:0150, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Бутченко Анастасії Олександрівні земельні ділянки за адресою:          

с. Тишки Лубенського району, вул. Центральна, 19, площею 0, 2500 га, 

кадастровий номер 5322887401:01:003:0038, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2000 га, кадастровий номер 

5322887401:01:003:0037, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Бабаку Олександру Григоровичу земельні ділянки за адресою:                  

с. Калайдинці Лубенського району, вул. Шевченка, 37, площею 0, 2500 

га, кадастровий номер 5322883201:01:001:0227, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,3602 га, кадастровий номер 

5322883201:01:001:0226, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Неживій Парасковії Михайлівні земельні ділянки за адресою: с. Хитці 

Лубенського району, вул. Дачна, 1, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322883205:05:003:0004, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,2186 га, кадастровий номер 

5322883205:05:003:0009, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Євтушенко Ніні Іванівні земельні ділянки за адресою: с. Березоточа 

Лубенського району, 1 пров. Світанкової, 2, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322880401:01:005:0035, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,4036 га, кадастровий номер 

5322880401:01:005:0036, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Власенко Надії Василівні земельні ділянки за адресою: с. Березоточа 

Лубенського району, вул. Паркова, 13, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322880401:01:001:0169, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,0900 га, кадастровий номер 

5322880401:01:001:0168, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Варгатюк Катерині Андріївні земельні ділянки за адресою:                     

с. Суха Солониця Лубенського району, вул. Перемоги, 98, площею 

0,2500 га, кадастровий номер 5322880402:02:002:0024, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
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споруд (присадибна ділянка) та площею 0,2246 га, кадастровий номер 

5322880402:02:002:0023, для ведення особистого селянського 

господарства; 

78.3. Для індивідуального садівництва: 

- Павліченку Валерію Олександровичу на  земельну ділянку за 

адресою: с. Окіп Лубенського району, вул.  Лісова, 39, площею 0,0600 

га, кадастровий номер 5322885401:01:002:0236; 

- Голубенку Леоніду Івановичу на  земельну ділянку за адресою:               

с. Калайдинці Лубенського району, вул. Дружби, площею 0,0400 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:003:0266; 

- Коваленку Володимиру Андрійовичу на  земельну ділянку за адресою:  

с. Калайдинці Лубенського району, вул. Нова, 12, площею 0,1200 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:003:0261; 

- Реві Василю Івановичу на земельну ділянку за адресою: с. Клепачі,             

Лубенського району, вул. Лісова, 2, площею 0,0509 га, кадастровий 

номер 5322883202:02:002:0208;  

- Рудченко Ганні Миколаївні на земельну ділянку за адресою:                   

с. Клепачі, Лубенського району, вул. Лісова, 57, площею 0,1200 га, 

кадастровий номер 5322883202:02:002:0200;  

78.4. Для будівництва індивідуальних гаражів: 

- Литовці Володимиру Андрійовичу на  земельну ділянку за адресою:    

с. Войниха Лубенського району,  вул. Молодіжна, 11,  гараж № 7, 

площею 0,0040 га, кадастровий номер 5322881201:01:001:0390. 

78.5.  Для ведення особистого селянського господарства: 

- Довгаленко Людмилі Дмитрівні на  земельну ділянку за адресою:                

с. Новаки Лубенського району, вул. Щербаня, площею 0,0642 га, 

кадастровий номер 5322885101:01:008:0033; 

- Ткаченко Ніні Миколаївні на  земельну ділянку за адресою: с. Засулля 

Лубенського району, 2 пров. Молодіжний, 20, площею 0,0300 га, 

кадастровий номер 5322886601:01:003:0828; 

- Салосу Сергію Андрійовичу на  земельну ділянку за адресою:               

с. Мгар Лубенського району, площею 0,0800 га, кадастровий номер 

5322884601:01:001:0105; 

- Воротеляку Миколі Григоровичу на  земельну ділянку за адресою:        

с. Мацківці Лубенського району,  площею 0,5000 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0389; 

- Вареник Ользі Миколаївні на  земельну ділянку за адресою:                  

с. Мацківці Лубенського району, площею 0,2300 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0390; 

- Бахур Надії Марківні на  земельну ділянку за адресою: с. Мацківці 

Лубенського району, площею 0,6000 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0397; 

- Магді Любов Миколаївні на  земельну ділянку за адресою: с. Мацківці 

Лубенського району, площею 0,5000 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0388; 
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- Дзюбі Ользі Михайлівні на  земельну ділянку за адресою: с. Мацківці 

Лубенського району, площею 0,6000 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0395; 

- Соломасі Ларисі Володимирівні на  земельну ділянку за адресою:              

с. Мацківці Лубенського району, площею 0,7000 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0391; 

- Кононенко Світлані Степанівні на  земельну ділянку за адресою:            

с. Мацківці Лубенського району, площею 0,6000 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0392; 

- Кожомі Олександру Сергійовичу на  земельну ділянку за адресою:           

с. Окіп Лубенського району, площею 0,3300 га, кадастровий номер 

5322885401:01:002:0233; 

- Бовкуну Миколі Григоровичу на  земельну ділянку за адресою:            

с. Окіп Лубенського району, вул. Левадна, площею 0,3000 га, 

кадастровий номер 5322885401:01:002:0234; 

- Ножніцеву Миколі Івановичу на  земельну ділянку за адресою:             

с. Оріхівка Лубенського району, площею 0,2400 га, кадастровий номер 

5322885301:01:003:0066; 

- Круглякову Анатолію Давидовичу на  земельну ділянку за адресою:                     

с. Вовчик Лубенського району, площею 0,2670 га, кадастровий номер 

5322881101:01:001:0167; 

- Даніленко Наталії Володимирівні на  земельну ділянку за адресою:           

с. Висачки Лубенського району, площею 0,1458 га, кадастровий номер 

5322881102:02:002:0053; 

- Добжанському Віталію Івановичу на  земельну ділянку за адресою:           

с. Вовчик  Лубенського району, площею 0,4000 га, кадастровий номер 

5322881101:01:002:0344; 

- Шостак Наталії Василівні на  земельну ділянку за адресою: с. Вовчик 

Лубенського району, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322881101:01:002:0339; 

- Халявицькій Марії Сергіївні на  земельну ділянку за адресою:             

с. В Булатець Лубенського району, площею 0,1257 га, кадастровий 

номер 5322881401:01:002:0328; 

- Чумаку Івану Яковичу на  земельну ділянку за адресою: с. Вовчик 

Лубенського району, площею 0,2900 га, кадастровий номер 

5322881101:01:002:0338; 

79. 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: 

- Шевельову Юрію Костянтиновичу та Шевельовій Тетяні Юхимівні 

земельні ділянки за  адресою: с. Засулля Лубенського району,                      

вул. Шевченка, 20, площею 0,0600 га, кадастровий номер 

5322886601:01:003:0830, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
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- Кілочку Олексію Олександровичу та Кілочик Наталії Василівні 

земельні ділянки за  адресою: с. Солониця Лубенського району, вул. 

Кочубея, 27, площею 0,2100 га, кадастровий номер 

5322886605:05:001:0504, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- Губренку Василяю Федоровичу та Губренко Лідії Михайлівні 

земельну ділянку за  адресою: с. Вищий Булатець Лубенського району,                        

вул. Вишнева, 41, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322881401:01:001:0408, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

80. Відповідно до поданого клопотання громадянки Ткаченко Надії 

Никифорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322886200:07:022:0004 за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

  Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці       

Ткаченко Н.Н. та зобов’язати її: 

-  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог   

ст. 91 Земельного кодексу України;  

- зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

-  Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. у частині збереження технічної 

документації із землеустрою. 

 81. Відповідно до поданого клопотання громадянки Гугейко 

Катерини Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

га, кадастровий номер 5322886200:04:001:0053 за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Гугейко К.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.  

         Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04 р. в частині збереження технічної документації із 

землеустрою. 

 82. Відповідно до поданого клопотання громадянки Кузьмич Наталії 

Олександрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322886200:07:005:0011, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Кузьмич Н.О. та зобов’язати її: 
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         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04 р. в частині збереження технічної документації 

із землеустрою. 

 

 

       Лубенський міський  голова                           Олександр ГРИЦАЄНКО 
 

 


