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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

18  лютого  2021 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) юридичним та  фізичним особам 

  

      Розглянувши подані звернення юридичних та фізичних осіб, керуючись 

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

місцеве самоврядування в Україні»,   

міська   рада   вирішила: 

1. Надати  дозвіл Управлінню з питань комунального майна та земельних 

відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, юридична 

адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку за адресою:  м. Лубни, проспект 

Володимирський, 15,  за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на користь 

Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради. 

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

таким   громадянам за цільовими призначеннями: 

2.1 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських              

будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства:  

- Момот Тетяні Степанівні  на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, вул. 

Шкільна, 8; 

- Карпцю Степану Петровичу  на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Горького, 14; 

- Чижовій Валентині Володимирівні, Давиденку Миколі Павловичу на 

земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 3-й провулок Кононівської,25. 

- Андрущенко Тетяні Сергіївні на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Зелена, 53; 

- Кадученко Юлії Анатоліївні на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Солониця, вул. Піщана, 16; 

- Гарамасю Володимиру Васильовичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Засулля, вул. Тарасенка, 58А; 
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- Сідоровій Оксані Григорівні на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Куп’єваха, вул. Наливайка, 91. 

2.2. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських              

будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства:  

- Сохранній Ганні Іванівні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Хитці, вул. Польова, 14; 

- Богдан Марії Петрівні на земельні ділянки за адресою: Лубенський район, 

с. Мацківці, вул. Набережна, 69; 

- Семенюті Івану Павловичу на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці, вул. Центральна, 55; 

- Лук’янець Аллі Михайлівні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Клепачі, провулок Лісової, 3; 

- Шидогуб Ганні Іванівні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Чуднівці, вул. Пушкіна, 5. 

  2.3. Для індивідуального  садівництва: 

- Архіпову Анатолію Михайловичу на земельну ділянку за адресою:          

м. Лубни,  садове товариство «Лічмаш» ділянка № 32; 

- Джежері Аллі Петрівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Кадайдинці, 2 пров. Рубцова. 

  2.4. Для ведення особистого селянського господарства: 

- Дерикон Вірі Іванівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський район, 

с. Тернівщина; 

- Селюк Ользі Миколаївні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Окіп, вул. Молодіжна, 25; 

- Омельницькому Анатолію Миколайовичу на земельну ділянку за 

адресою: Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Першотравнева, 38; 

- Магомедову Руслану Давидовичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Литвяки; 

- Лукаш Ніні Іванівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський район, 

с. Мацківці, вул. Першотравнева, 17; 

- Погорілій Любові Анатоліївні на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці; 

- Кочубею Миколі Миколайовичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Зелена, 1; 

- Остапко Наталії Михайлівні на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вищий Булатець. 

 

 

Лубенський міський голова                                   Олександр ГРИЦАЄНКО 


