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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

08 квітня  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  Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «Орхідея 

- СВ», юридична адреса: Лубенський  район, с. Піски,                      вул. 

Перемоги, 55-А, на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 

ділянку за адресою:  м. Лубни, Ломоносова, 8, за цільовим призначенням - для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства. 

2. Надати дозвіл  Комунальному підприємству фірмі  «Лубниміськсвітло», 

юридична адреса: м. Лубни,  вул. Анатолія Безроди, 36, на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

вул. Анатолія Безроди, 36, за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. 

3. 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,                    вул. 

Мистецька, 23,  за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на користь 

Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради. 

4. Надати дозвіл Районній спілці споживчих товариств «Лубенщина» 

юридична адреса: с. Засулля, вул. Ювілейна, 33, на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку за адресою: с. Вовчик Лубенського 

району, вул. Іларіона Сухомлина, 33є, за цільовим призначенням – для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі. 
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5. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

таким  громадянам за цільовими призначеннями: 

5.1 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських              

будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства:  

- Обловацькій Ользі Петрівні  на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Тракторна, 5; 

- Чигрину Максиму Олеговичу на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Калинова, 54; 

- Яременко Любові Олексіївні  на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Олександрівська, 212; 

- Ковтун Євгенії Віталіївні  на земельну ділянку за адресою: м. Лубни,   вул. 

Нова, 4; 

- Повалій Тетяні Сергіївні  на земельну ділянку за адресою: м. Лубни,     вул. 

Горького,10; 

- Стрілець Тетяні  Анатоліївні, Горлач Ніні Іванівні, Стрілець Людмилі 

Анатоліївні, Стрільцю Станіславу Анатолійовичу  на земельну ділянку 

за адресою: м. Лубни, вул. Садова, 75;  

- Покозацькій Ірині Анатоліївні на земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Ісківці, вул. Мирна, 19; 

- Яцюк Любові Олексіївні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки, 4 туп. вул. Молодіжної, 2А; 

- Андрєєвій Надії Федорівні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Вовчик, вул. Осіння, 54; 

- Пічугіній Олені Валеріївні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Калайдинці, вул. Зелена, 35а; 

- Синенко Віталію Михайловичу на земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Садова, 4; 

- Дем'яновському Володимиру Анатолійовичу на земельні ділянки за 

адресою: Лубенський район, с. Березоточа, вул. Свободи, 14; 

- Мірошніченку Олександру Миколайовичу на земельні ділянки за 

адресою: с. Оріхівка, вул. Степова, 12; 

- Іващенко Любові Степанівні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Вовчик; 

- Березі Людмилі Миколаївні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Березівка, вул. Першотравнева, 5; 

- Кожемясі Ніні Петрівні на  земельні ділянки за адресою:  Лубенський 

район, с.В’язівок, вул. Гагаріна, 24. 

5.2. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських              

будівель і споруд: 

- Бутрим Людмилі Миколаївні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки, вул. Перемоги, 16; 

- Запарі Ользі Романівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки, вул. Вишнева, 25; 

- Міщенко Наталії Вікторівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Засулля, вул. Молодіжна, 21; 
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- Пилипенку Григорію Івановичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вовчик, вул. Садова, 27; 

- Крябичу Андрію Григоровичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вовчик, вул. Попова, 20; 

- Шамро Марії Олексіївні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с.Михнівці, вул. Зої Космодем’янської, 15; 

- Кривопишку Григорію Степановичу на земельну ділянку  за адресою:  

Лубенський район, с.Михнівці, вул. Першотравнева, 5; 

- Перепелу Василю Івановичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Халепці, вул. Гагаріна, 29; 

- Євтєєву Володимиру Костянтиновичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Новопроложена, 12; 

5.3. Для ведення особистого селянського господарства:  

- Покозацькій Ірині Анатоліївні на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Ісківці, вул. Мирна; 

- Кишкань Дмитру Васильовичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Пулинці; 

- Сеню Івану Андрійовичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці; 

- Кузубу Василю Івановичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці; 

- Дорошенко Наталії Миколаївні на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вовчик, 2 пров. Шевченка, 4; 

- Чамор Вікторії Вікторівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Березівка;  

- Гуржій Ніні Федорівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський район 

с.Шинківщина  вул. Н.Курченко, 17; 

- Гуржій Ніні Федорівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський район 

с.Шинківщина; 

- Березі Олені  Іванівні  на  земельну   ділянку  за  адресою: Лубенський 

район с. Березівка; 

- Чамор Вікторії Вікторівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Березівка, вул. Пушкіна, 36; 

- Чамор Вікторії Вікторівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Березівка; 

- Христосовій Ользі Михайлівні на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Войниха провул. Гагаріна, 40; 

- Ставицькому Анатолію Антоновичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Тернівщина по вул. Тімірязєва; 

- Уперок Олегу Володимировичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Тернівщина; 

- Кадигробу Анатолію Федоровичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка. 

 

  Лубенський міський голова                                   Олександр ГРИЦАЄНКО 


