
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
( десята сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

 18 серпня  2021 року 

Про внесення змін до рішення 

Лубенської міської ради 

від 08 квітня 2021 року  

«Про перейменування вулиці 

та  тупиків в селі Михнівці» 

        Розглянувши клопотання відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради, відповідно до листа Полтавської 

регіональної філії  Державного підприємства «Національні інформаційні 

системи» щодо внесення інформації до словників вулиць Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно від 28.04.2021р., з метою усунення 

невідповідностей  в  Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 

керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

     1.    Внести зміни   до  пункту 1 рішення Лубенської міської ради від 08 квітня 

2021 року «Про перейменування вулиці та  тупиків в селі Михнівці», виклавши 

його в наступній редакції: 

     «1. Перейменувати  в селі Михнівці Лубенського району :   

 вулицю Артеменка П. -  на вулицю Руслана Марченка; 

Артеменка П. тупик 1  - на Руслана Марченка тупик 1; 

Артеменка П. тупик 2  - на Руслана Марченка тупик 2.»  

      2. Організацію виконання рішення покласти на відділ  містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник 

Шмонденко А.Г.).  

     3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г., постійні депутатські 

комісії з соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки та з питань 

архітектури, будівництва та просторового планування. 

 

Лубенський міський голова                            Олександр ГРИЦАЄНКО 

  



                              Пояснювальна записка до рішення  

                 десятої  сесії  8 скликання Лубенської міської ради 

                                      від 18 серпня  2021 року  

    « Про внесення змін до рішення сьомої сесії Лубенської міської ради  від          

08 квітня 2021 року «Про перейменування вулиці та  тупиків  в  селі 

Михнівці» 

          На адресу Лубенської міської ради надійшла відповідь  від Полтавської 

регіональної філії Державного підприємства «Національні інформаційні 

системи»  на лист Лубенської міської ради від 14.04.2021 №1-15/546 щодо 

внесення змін до словників вулиць Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. В листі повідомляється, що на підставі вище зазначеного листа 

до словників вулиць Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не 

було внесено зміни, оскільки є невідповідність  у назвах вулиць між 

відомостями, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно та у поданих листах і рішенні.  

        В словниках вулиць Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

по с. Михнівці Лубенського району Полтавської області  наявні записи: вулиця 

Артеменка П., Артеменка П. тупик 1, Артеменка П. тупик 2. Дані записи були 

занесені до словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 

підставі листа, поданого Михнівською сільською радою №193 від 12.04.2012 

року. 

          З метою усунення невідповідносте між відомостями, які містяться в 

поданих документах, пропонується внести зміни до  рішення  8 сесії Лубенської 

міської ради від 08 квітня 2021 року  «Про  перейменування вулиці в селі 

Михнівці», замінивши назву вулиці з «вулиця Петра Артеменка» на назву 

вулиці «вулиця Артеменка П.», відповідно внісши зміни і в назви тупиків 

вулиці.  

 

 

Заступник Лубенського міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів влади,     

голова комісії з питань найменування                                    Олександр ДІДЕНКО 

та перейменування елементів міського середовища  

та інфраструктури, увічнення пам’яті осіб та подій 
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