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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

08 квітня  2021 року 

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. 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 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 

номер 5322884600:12:003:0085, 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. 

 2. 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 
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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 5322884600:12:003:0085, 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. 

 3. Відповідно до поданого клопотання громадянки Сабадаш Тетяни 

Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Мгар Лубенського району, площею 1,0000 га, 

кадастровий номер 5322884600:09:005:0159, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Сабадаш Т.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. 

 4. Відповідно до поданого клопотання громадянина Тревогіна 

Олександра Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в межах с. Мгар Лубенського району, площею 0,1000 га, 

кадастровий номер 5322884601:01:001:0106, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Тревогіну 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. 
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5. Відповідно до поданого клопотання громадянки Якимець Лариси 

Олександрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

площею 0,1500 га, кадастровий номер 5322886605:05:001:0507, за цільовим 

призначенням – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці             

Якимець 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. 

6. Відповідно до поданого клопотання громадянина Моші Олександра 

Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Клепачі Лубенського району, 4-й провулок Лісової, 

площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322883202:02:002:0214, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва.  

 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.  

         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 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 площею 7,7000 га.  

 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. 
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 8. 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 площею 7,7000 га.  

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

у власність громадянину Арсентьєву О.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. 

         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 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 площею 7,7000 га.  

 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. 

 10. 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 площею 7,7000 га.  

 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 



 5 

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

із землеустрою. 

 11. Відповідно до поданого клопотання громадянина Тараненка 

Олексія Олексійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Засулля Лубенського району, площею 

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

призначенням – для ведення садівництва, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки кадастровий номер 5322881200:09:007:0059 площею 

6,0237 га.  

 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. 

 12. Відповідно до поданого клопотання громадянки Кісіль Ганни 

Федорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району вул. Вишнева, 12, 

площею 0,1500 га, кадастровий номер 5322886201:01:003:0175, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці               

Кісіль Г.Ф. 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 Кулик Тетяни 

Дмитрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району вул. Гетьмана,16, 

площею 0,2700 га, кадастровий номер 5322886201:01:003:0174, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці               

Кулик Т. Д. 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. 

 14. Відповідно до поданого клопотання громадянки Гречки Ірини 

Петрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Снітин Лубенського району вул. Ярмаркова, 1, 

площею 0,4800 га, кадастровий номер 5322886201:01:002:0148, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці              

Гречці І.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. 

 15. Відповідно до поданого клопотання громадянина Берези Руслана 

Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки розташованої за межами населеного пункту с. Снітин, площею 

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

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322886200:04:003:0104.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322886200:04:003:0117 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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки кадастровий 

номер 5322886200:04:003:0022, площею 0,3690 га, 5322886200:04:003:0026, 

площею 1,4521 га, 5322886200:04:003:0025, площею 1,2412 га, 

5322886200:04:003:0024, площею 1,3595 га, 5322886200:04:003:0032, 

площею 0,3983 га, 5322886200:04:003:0114, площею 18,2429 га, 

5322886200:04:003:0115, площею 2,5699 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322886200:04:003:0104. 

 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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 16. Відповідно до поданого клопотання громадянина Сліпакона 

Сергія Павловича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту с. Снітин, 

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

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322886200:04:003:0104.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322886200:04:003:0116 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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки, кадастровий 

номер 5322886200:04:003:0022, площею 0,3690 га, 5322886200:04:003:0026, 

площею 1,4521 га, 5322886200:04:003:0025, площею 1,2412 га, 

5322886200:04:003:0024, площею 1,3595 га, 5322886200:04:003:0032, 

площею 0,3983 га, 5322886200:04:003:0114, площею 18,2429 га, 

5322886200:04:003:0115, площею 2,5699 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки кадастровий номер 5322886200:04:003:0104.  

         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 Ковп Любові 

Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Червоні Пологи Лубенського району, площею 1,9679 

га, кадастровий номер 5322883903:03:001:0074, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці              

Ковп 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.  

         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. 

 18. Відповідно до поданого клопотання громадянки Ночовної  Ярини 

Борисівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: с. Червоні Пологи Лубенського району, площею 1,9680 

га, кадастровий номер 5322883903:03:001:0073, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці              

Ночовній Я.Б. 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. 

 19. Відповідно до поданого клопотання громадянина Кота Миколи 

Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Литвяки Лубенського району, площею 2,00 га, 

кадастровий номер 5322883900:06:001:0009, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883900:06:001:0005. 

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322883900:06:001:0009 передати 

у власність громадянину Коту М.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 5322883900:06:001:0008, площею 0,9415 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:06:001:0005. 

         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 Кіт Надії 

Михайлівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Литвяки Лубенського району, площею 2,00 га, 

кадастровий номер 5322883900:06:001:0010, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322883900:06:001:0005.  

           Земельну ділянку кадастровий номер 5322883900:06:001:0010 передати 

у власність громадянці Кіт Н.М. 

та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322883900:06:001:0008, площею 0,9415 га, що утворилася в 
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результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:06:001:0005.         

           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. 

21. Відповідно до поданого клопотання громадянина Кота Івана 

Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Литвяки Лубенського району, площею 1,65 га, 

кадастровий номер 5322883900:06:001:0013, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки кадастровий номер 5322883900:06:001:0007.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322883900:06:001:0013 передати 

у власність громадянину Коту 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 5322883900:06:001:0001, площею 4,8889 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:06:001:0007. 

         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 Солодовник 

Людмили Вікторівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Литвяки Лубенського району, площею 1,50 

га, кадастровий номер 5322883900:06:001:0012, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:06:001:0007.  

           Земельну ділянку кадастровий номер 5322883900:06:001:0012 передати 

у власність громадянці Солодовник 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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322883900:06:001:0001, площею 4,8889 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, 

 кадастровий номер 5322883900:06:001:0007.         
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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. 

23. Відповідно до поданого клопотання громадянина Вариводи 

Володимира Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Литвяки Лубенського району, площею 1,00 

га, кадастровий номер 5322883900:05:001:0048, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883900:05:001:0023.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322883900:05:001:0048 передати 

у власність громадянину    Вариводі В.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 земельні ділянки кадастровий 

номер 5322883900:05:001:0047, площею 1,00 га, кадастровий номер 

5322883900:05:001:0046, площею 3,00 га, кадастровий номер 

5322883900:05:001:0036, площею 1 га, кадастровий номер 

5322883900:05:001:0035,   площею 1,4574 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки кадастровий номер 5322883900:05:001:0023. 

         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 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: 

 24.1. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка): 

- Миронченку Василю Павловичу земельну ділянку за адресою: 

с.Нижній Булатець,  вул. Крута, 13, площею 0,1500 га, кадастровий 

номер 5322881404:04:002:0206; 

- Сабадаш Світлані Юріївні земельну ділянку за адресою: с.Вовчик,  

вул. Іларіона Сухомлина, 12, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322881101:01:002:0331; 

- Пастушенку Володимиру Івановичу земельну ділянку за адресою: 

с.Калайдинці,  вул. Степова, 5, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883201:01:003:0268; 

- Лук’янець Ользі Петрівні земельну ділянку за адресою: с.Калайдинці, 

вул. Рубцова, 46, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883201:01:003:0272.; 
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- Шпаку Віталію Сергійовичу земельну ділянку за адресою: 

с.Калайдинці,  вул. Рубцова, 28, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883201:01:003:0271; 

- Пастушенку Дмитру Володимировичу земельну ділянку за адресою: 

с.Калайдинці,  вул. Степова, 14, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883201:01:003:0270; 

- Тягло Парасковії Миколаївні земельну ділянку за адресою: 

с.Шершнівка, вул. Набережна, 15а,  площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322888901:01:001:0198; 

- Луканич Тетяні Станіславівні земельну ділянку за адресою: 

с.Шершнівка, вул. Нова, 6, площею 0,2000 га, кадастровий номер 

5322888901:01:002:0144;  

- Дядечку Василю Митрофановичу земельну ділянку за адресою:               

с. Шершнівка, провул. Набережної, 4,  площею 0,0800 га, кадастровий 

номер 5322888901:01:001:0201; 

- Кобзарю Миколі Яковичу земельну ділянку за адресою: с. Войниха, 

вул. Січових Стрільців, 15, площею 0,1162 га, кадастровий номер 

5322881201:01:002:0052; 

- Самойленку Миколі Петровичу земельну ділянку за адресою: 

с.Тишки, вул. Степова, 21, площею 0,2100 га, кадастровий номер 

5322887401:01:004:0051; 

- Король Вікторії Вікторівні земельну ділянку за адресою: с.Михнівці, 

вул. Миру, 26, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322884901:01:002:0082; 

- Мищенко Катерині Олексіївні земельну ділянку за адресою: с.Снітин, 

вул. Степова, 2, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322886201:01:005:0063; 

- Олешку Сергію Івановичу земельну ділянку за адресою:  с. Крем'янка,  

вул. Яблунева, 15, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322885304:04:002:0032; 

- Березі Валентині Максимівні земельну ділянку за адресою:  

с.Кревелівка,  вул. Новоселівка, 5, площею 0,1651 га, кадастровий номер 

5322880302:02:001:0045;  

- Васильківському Миколі Івановичу земельну ділянку за адресою: с. 

Олександрівська, 2 провулок Шевченка, 3, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322884903:03:002:0099; 

- Мисюрі Євгенію Леонідовичу земельну ділянку за адресою:  м. Лубни,  

вул. Халявицького, 5, площею 0,0780 га, кадастровий номер 

5310700000:06:029:0016; 

- Мягких  Аллі  Миколаївні  земельну ділянку за адресою: м. Лубни,        

2-й провулок Садової, 34/5, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:03:059:0034;  

- Виповській Олені Вікторівні   земельну ділянку за адресою: м. Лубни,  

вул. П. Калнишевського, 11, площею 0,0665 га, кадастровий номер 

5310700000:03:070:0026;  
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- Маник Людмилі Йосипівні   земельну ділянку за адресою: м. Лубни,  

1-й провулок Степової, 2/14, площею 0,0817 га, кадастровий номер 

5310700000:07:077:0037;  

- Галкіній  Інні  Вікторівні   земельну ділянку за адресою: м. Лубни,  

вул. Драгоманова, 61, площею 0,0823 га, кадастровий номер 

5310700000:07:059:0009;  

- Спірідоновій Надії Миколаївні   земельну ділянку за адресою:             

м. Лубни,  вул. Авіаторська, 33,  площею 0,0528 га, кадастровий номер 

5310700000:07:048:0029;  

- Гармаш  Оксані Петрівні   земельну ділянку за адресою: м. Лубни,  

вул. Комарова, 11,  площею 0,0995 га, кадастровий номер 

5310700000:07:007:0048;  

24.2. Для  будівництва  та обслуговування житлового будинку, 

господарських    будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 

особистого селянського господарства: 

- Гевленку Сергію Миколайовичу земельні ділянки за адресою:             

с. Оріхівка, туп. Степовий, 3, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322885301:01:002:0029, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,1100 га, кадастровий номер 5322885301:01:002:0028, для 

ведення особистого селянського господарства. 

- Сірій Лідії Михайлівні земельні ділянки за адресою: с. Михнівці,     

вул. Миру, 23, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322884901:01:002:0080, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,3000 га, кадастровий номер 5322884901:01:002:0079, для 

ведення особистого селянського господарства; 

- Сердюку Вячеславу Олексійовичу земельні ділянки за адресою:                   

м. Лубни, вул. С.Наливайка, 23, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:06:088:0018, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,1182 га, кадастровий номер 5310700000:06:088:0040, для 

ведення особистого селянського господарства; 

- Дяконенку Григорію Григоровичу земельні ділянки за адресою:                   

м. Лубни, вул. Прикордонників, 47, площею 0,0800 га, кадастровий 

номер 5310700000:02:053:0017, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,0424 га, кадастровий номер 

5310700000:02:053:0040, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Вороніній Надії Михайлівні земельні ділянки за адресою: м. Лубни, 

вул. Лісна, 14, площею 0,0809 га, кадастровий номер 

5310700000:05:073:0034, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,0397 га, кадастровий номер 5310700000:05:073:0033, для 

ведення особистого селянського господарства; 
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24.3. Для індивідуального садівництва: 

- Пастушенку Дмитру Володимировичу земельну ділянку за адресою: 

с.Калайдинці, вул. Степова,14, площею 0,1148 га, кадастровий номер 

5322883201:01:003:0269; 

24.4.  Для ведення особистого селянського господарства: 

- Левченко Катерині Олексіївні на земельну ділянку за адресою: 

с.Засулля, площею 0,05 га, кадастровий номер 5322886601:01:002:0462; 

- Кисляк Ніні Сергіївні на земельну ділянку за адресою: с.Березівка,  

площею 0,05 га, кадастровий номер 5322886601:01:002:0462 

25. 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: 

- Кисляку Володимиру Григоровичу та Кисляк Ніні Сергіївні 

земельну ділянку за  адресою: с. Березівка Лубенського району,                      

вул. Березівська, 17, площею 0,2288 га, кадастровий номер 

5322880301:01:003:0131, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- Солодовник Віті Віталіївні та Потоцькій Юлії Іванівні  земельну 

ділянку за адресою: м. Лубни,  вул. Покровська, 13, площею 0,0777 га, 

кадастровий номер 5310700000:03:013:0030  за цільовим призначенням 

– для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

 

 

 

       Лубенський міський  голова                           Олександр ГРИЦАЄНКО 


