
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова дев’ята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

15  липня  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,                        

вул. Рубцова,11, за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

ведення особистого селянського господарства на користь Лубенської 

територіальної громади в особі Лубенської міської ради. 

 2. 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. Олійниці, 44, за цільовим призначенням - для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на користь Лубенської 

територіальної громади в особі Лубенської міської ради. 

 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,  2-й провулок 

Олійниці, 22-А, за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 



ведення особистого селянського господарства на користь Лубенської 

територіальної громади в особі Лубенської міської ради.  

 4. Надати  дозвіл Районній спілці споживчих товариств 

«ЛУБЕНЩИНА», юридична адреса: м. Лубни, вул. Фабрична, 7, на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку за адресою: 

Полтавська область, Лубенський район, с. Мацкова Лучка, вул. Центральна, 

81а, за цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

 5. Надати  дозвіл Районній спілці споживчих товариств 

«ЛУБЕНЩИНА», юридична адреса: м. Лубни, вул. Фабрична, 7, на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку за адресою: 

Полтавська область, Лубенський район, с. Мацківці, вул. Центральна, 11а, за 

цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

 6. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

місцевості) юридичним та фізичним особам за цільовими призначеннями: 

 6.1.  Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства: 

- Шуть Ніні Володимирівні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Клепачі, 3-й провул. Польової, 6; 

 6.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель і споруд: 

- Даниленку Анатолію Григоровичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Степова, 13; 

 6.3. Для ведення особистого селянського господарства: 

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

с. Шинківщина; 

- Кишканю Дмитру Васильовичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Пулинці; 

- Кузубу Василю Івановичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Пулинці; 

- Сеню Івану Андрійовичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці; 

- Чамор Вікторії Вікторівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Березівка; 

- Покозацькій Ірині Анатоліївні на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Ісківці, вул.Мирна; 

- Шевченку Юрію Васильовичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Луки, вул. Шевченка, 86; 

- Щелкунову Василю Борисовичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Мгар, вул. Посульська, 95; 



- Горєвій Тамарі Володимирівні на земельну ділянку за адресою: 

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

- Шевченку Олександру Миколайовичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Стадіонівська, 5Б; 

- Кадигробу Анатолію Федоровичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка; 

- Децюрі Людмилі Миколаївні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Окіп, вул. Лісова, 15; 

- Юнак Любові Василівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Кононівка; 

-  Чамор Вікторії Вікторівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Березівка. 

 6.4. Для індивідуального садівництва: 

- Левадному Артему Олександровичу на земельну ділянку за адресою:        

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна ділянка №154; 

- Корнієнку Ігорю Анатолійовичу на земельну ділянку за адресою:                  

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна ділянка №10; 

- Ротай Олені Федорівні на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, садове 

товариство «Лічмаш», земельна ділянка № 121; 

- Мазанько Андрію Володимировичу на земельну ділянку за адресою:              

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна ділянка № 65; 

- Коляді Наталії  Володимирівні на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

садове товариство «Лічмаш», земельна ділянка № 33А. 

 

  

 

Лубенський міський голова                                    Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


