
                              
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

18 серпня  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 громадянки Іщенко Любові 

Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,5000 га, кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0027, за цільовим призначенням – для ведення  

особистого селянського господарства, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0027, 
передати у власність громадянці Іщенко Л.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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, номер кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 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 громадянки Урясенко Тетяни 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,0000 га, кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0028, за цільовим призначенням – для ведення  

особистого селянського господарства, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0028, 
передати у власність громадянці Урясенко Т.І.  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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Тихоненко 

Наталії Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,0000 га, 
кадастровий номер 5322887905:05:004:0029, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0029, 
передати у власність громадянці Тихоненко Н.І.  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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 



 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 громадянки Бонковської 

Тетяни Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,0000 га, 
кадастровий номер 5322887905:05:004:0030, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0030, 
передати у власність громадянці Бонковській Т.А. 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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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. 
 5. Відповідно до поданого клопотання громадянки Корінь Лесі 

Сергіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,0000 га, кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0031, за цільовим призначенням – для ведення  

особистого селянського господарства, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0031, 
передати у власність громадянці Корінь Л.С. 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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 



5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Єленка Геннадія 

Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,0000 га, 
кадастровий номер 5322887905:05:004:0032, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0032, 
передати у власність громадянину Єленку Г.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. 
 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Дудника 

Олександра Володимировича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 

1,0000 га, кадастровий номер 5322887905:05:004:0033, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0033, 
передати у власність громадянину Дуднику 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. 



 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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. 
 8. Відповідно до поданого клопотання громадянина Миргородського 

Миколи Володимировича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 

1,0000 га, кадастровий номер 5322887905:05:004:0034, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0034, 
передати у власність громадянину Миргородському М.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. 
 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Руденко Наталії 

Іванівни (ІПН 2761418326) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322887905:05:004:0035, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського господарства, що 



утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0035, 
передати у власність громадянці Руденко Н.І. 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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Ульянець 

Стелли Ігорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 2,0000 га, 
кадастровий номер 5322887905:05:004:0036, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0036, 
передати у власність громадянці Ульянець С.І. 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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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. 



 11. Відповідно до поданого клопотання громадянина Марченка 

Олександра Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,0000 га, 
кадастровий номер 5322887905:05:004:0037, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0037, 
передати у власність громадянину Марченку 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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 громадянина Шарапки 

Олександра Дмитровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 2,0000 га, 
кадастровий номер 5322887905:05:004:0038, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0038, 
передати у власність громадянину Шарапці О.Д. 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 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 



5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Руденко Наталії 

Іванівни (ІПН 2721205682) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 

1,0000 га, кадастровий номер 5322887905:05:004:0041, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку кадастровий номер 5322887905:05:004:0041 передати 

у власність громадянці Руденко Н.І. 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 земельні ділянки кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 
5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки кадастровий номер кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 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 громадянина Марченка 

Анатолія Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,0000 га, 
кадастровий номер 5322887905:05:004:0042, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку кадастровий номер 5322887905:05:004:0042 передати 

у власність громадянину Марченка А.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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 громадянки Лебедь Інни 

Вікторівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,0000 га, кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0043, за цільовим призначенням – для ведення  

особистого селянського господарства, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0043, 
передати у власність громадянці Лебедь І.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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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. 
 16. Відповідно до поданого клопотання громадянина Ульянця 

Максима Євгенійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 2,0000 га, 
кадастровий номер 5322887905:05:004:0044, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 



 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0044, 
передати у власність громадянину Ульянцю М.Є. 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 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Борщагової 

Світлани Матвіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,0000 га, 
кадастровий номер 5322887905:05:004:0045, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0045, 
передати у власність громадянці Борщаговій С.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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Савенко Ніни 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,0000 га, кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0046, за цільовим призначенням – для ведення  

особистого селянського господарства, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0046, 
передати у власність громадянці Савенко Н.І. 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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Берка Андрія 

Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,5000 га, кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0047, за цільовим призначенням – для ведення  

особистого селянського господарства, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0047, 
передати у власність громадянину Берку 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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Миргородської 

Альони Вікторівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,0000 га, 
кадастровий номер 5322887905:05:004:0039, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0039, 
передати у власність громадянці Миргородській А.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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Тимченка 

Володимира Віталійовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 

1,000 га, кадастровий номер 5322887905:05:004:0048, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0048, 
передати у власність громадянину Тимченку В.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. 
 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 



5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Настенко 
Людмили Михайлівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 2,0000 га, 
кадастровий номер 5322887905:05:004:0040, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0019. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0040, 
передати у власність громадянці Настенко Л.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 земельні ділянки: кадастровий 

номер 5322887905:05:004:0022, площею 0,1873 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0023, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0024, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0025, площею 1,0000 га, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0026, площею 0,2615 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887905:05:004:0019. 
 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 Кулика Віталія 

Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Снітин Лубенського району, площею 0,3764 га, 
кадастровий номер 5322886200:07:002:0011, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину               
Кулику В.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. 
 24. Відповідно до поданого клопотання громадянки Дядечко Ганни 

Михайлівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Вовча Долина, Лубенського району, площею 1,1500 га, 
кадастровий номер 5322881103:03:001:0075, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці          
Дядечко Г.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. 

 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. 
 25. Відповідно до поданого клопотання громадянки Лисівненко 

Валентини Олексіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Березівка Лубенського району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322880400:05:001:0075, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці    
Лисівненко В.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. 
 26. Відповідно до поданого клопотання громадянина Пархоменка 

Геннадія Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Новаки Лубенського району, площею 1,5000 га, 
кадастровий номер 5322885101:01:001:0085, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину  
Пархоменку Г.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. 

 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. 



 27. Відповідно до поданого клопотання громадянина Лапушкіна 

Ростислава Валентиновича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Піски Лубенського району, площею 1,8 га, 
кадастровий номер 5322881205:05:002:0232, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину       
Лапушкіну Р.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. 
 28. Відповідно до поданого клопотання громадянки Цибулі Юлії 

Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Вовчик Лубенського району, площею 1,0000 га, 
кадастровий номер 5322881100:02:001:0018, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці           

Цибулі Ю.А. 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. 
 29. Відповідно до поданого клопотання громадянки Пузь Тетяни 

Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Березоточа Лубенського району, площею 1,0000 га, 
кадастровий номер 5322880400:05:001:0072, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Пузь 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. 
 30. Відповідно до поданого клопотання громадянки Литвиненко 

Наталії Михайлівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Снітин Лубенського району, площею 1,7000 



га, кадастровий номер 5322886200:07:002:0059, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці  
Литвиненко 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. 

 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. 
 31. Відповідно до поданого клопотання громадянина Литвиненка 

Ігоря Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Снітин Лубенського району, площею 2,0000 
га, кадастровий номер 5322886200:07:002:0057, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 
Литвиненку І.М. 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. 
 32. Відповідно до поданого клопотання громадянки Шлендик 

Катерини Володимирівни затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Броварки Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322886200:08:001:0011, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці        
Шлендик К.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 

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

із землеустрою. 
 33. Відповідно до поданого клопотання громадянки Шуть Галини 

Петрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Калайдинці Лубенського району, площею 1,3500 га, 
кадастровий номер 5322883200:09:001:0087, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  



 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Шуть Г.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. 
 34. Відповідно до поданого клопотання громадянина Лисюри Юрія 

Олександровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Ломаки Лубенського району, площею 1,8400 га, 
кадастровий номер 5322887905:05:004:0020, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0018. 
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322887905:05:004:0020, 
передати у власність громадянину Лисюрі Ю.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 5322887905:05:004:0021, площею 0,0113 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887905:05:004:0018. 
 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. 
 35. Відповідно до поданого клопотання громадянина Різуненка Петра 

Петровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Вільшанка Лубенського району, площею 1,3977 га, 
кадастровий номер 5322884600:09:006:0069, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:09:006:0067.  
 Земельну, ділянку кадастровий номер 5322884600:09:006:0069, 
передати у власність громадянину Різуненку П.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. 

 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. 
 36. Відповідно до поданого клопотання громадянина Різуненка 

Владислава Олександровича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Вільшанка Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322884600:09:006:0068, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:09:006:0067.  
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322884600:09:006:0068, 
передати у власність громадянину Різуненку В.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. 

 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. 
 37. Відповідно до поданого клопотання громадянина Мисника 

Володимира Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Калайдинці Лубенського району, 

площею 0,7000 га, кадастровий номер 5322883200:09:001:0024, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину                  

Миснику В.М. 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. 
 38. Відповідно до поданого клопотання громадянина Мисника 

Анатолія Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Калайдинці Лубенського району, площею 

0,8000 га, кадастровий номер 5322883200:09:001:0014, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину              

Миснику А.М. 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. 
 39. Відповідно до поданого клопотання громадянина Мисника Сергія 

Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Калайдинці Лубенського району, площею 1,2500 га, 
кадастровий номер 5322883200:09:001:0319, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Миснику С.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. 
 40. Відповідно до поданого клопотання громадянки Мисник 

Катерини  Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Калайдинці Лубенського району, площею 

1,0000 га, кадастровий номер 5322883200:09:001:0320, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Мисник К.І. 

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.  
 41. Відповідно до поданого клопотання громадянина Будника 

Олександра Дмитровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Калайдинці Лубенського району, площею 
2,0000 га, кадастровий номер 5322883200:09:001:0132, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину      

Буднику О.Д. 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. 



 42. Відповідно до поданого клопотання громадянина Криворотька 

Анатолія Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Хитці Лубенського району, площею 2,0000 
га, кадастровий номер 5322883200:08:005:0010, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 

Криворотьку А.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. 
 43. Відповідно до поданого клопотання громадянки Криворотько 

Тетяни Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Хитці Лубенського району, площею 2,0000 
га, кадастровий номер 5322883200:08:005:0014, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці 

Криворотько Т.І. 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. 
 44. Відповідно до поданого клопотання громадянки Криклі Яни 

Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Хитці Лубенського району, площею 2,0000 га, 
кадастровий номер 5322883200:08:005:0015, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Криклі Я.А. 

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. 
 45. Відповідно до поданого клопотання громадянина Галушки 

Олексія Олексійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Хитці, тупик Польової, 



8, площею 1,0604 га, кадастровий номер 5322883205:05:004:0003, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину      

Галушці 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. 

 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. 
 46. Відповідно до поданого клопотання громадянки Кузьменко 

Тетяни Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Пулинці Лубенського району, площею 
2,0000 га, кадастровий номер 5322882700:06:003:0011, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці            

Кузьменко Т.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. 

 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. 
 47. Відповідно до поданого клопотання громадянина Погорілого 

Григорія Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Хитці Лубенського району, площею 2,0000 

га, кадастровий номер 5322883200:08:005:0002, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину            
Погорілому Г.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. 
 48. Відповідно до поданого клопотання громадянки Максименко 

Наталії Володимиріни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, що розташована в с. Ломаки Лубенського району, 

площею 1,0000 га, кадастровий номер 5322887905:05:003:0044, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  



 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці       

Максименко Н.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 

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

із землеустрою. 
 49. Відповідно до поданого клопотання громадянки Максименко 

Марії Олексіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, що розташована в с. Ломаки Лубенського району, 

площею 1,9638 га, кадастровий номер 5322887905:05:001:0009, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці       

Максименко М.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. 
 50. Відповідно до поданого клопотання громадянина Малини 

Миколи Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Тернівщина Лубенського району, площею 

2,0329 га, кадастровий номер 5322881200:04:003:0004, за цільовим 

призначенням – для ведення фермерського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322881200:04:003:0012, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Роксолана» на підставі державного акту про право постійного 

користування, серія ПЛ-17, виданого Лубенською районною радою 
народних депутатів Полтавської області від 28.12.1995 року.  
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322881200:04:003:0004, 
передати у власність громадянину Малині М.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. 
 Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 
ділянку, кадастровий номер 5322881200:04:003:0004, площею 2,0329 га яка 

перебувала у постійному користуванні  СФГ «Роксолана».  
 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. 



 51. Відповідно до поданого клопотання громадянина Малини 

Миколи Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Тернівщина Лубенського району, площею 

1,7647 га, кадастровий номер 5322881200:04:003:0029, за цільовим 

призначенням – для ведення фермерського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881200:04:003:0013, яка перебувала у постійному користуванні СФГ 

«Роксолана» на підставі державного акту про право постійного 

користування, серія ПЛ-17, виданого Лубенською районною радою 

народних депутатів Лубенського району Полтавської області від 28.12.1995 

року.  
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322881200:04:003:0029, 
передати у власність громадянину Малині М.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. 
 Вилучити та припинити право постійного користування на земельну 

ділянку кадастровий номер 5322881200:04:003:0029 площею 1,7647 га яка 

перебувала у постійному користуванні СФГ «Роксолана». 
 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. 
 52. Відповідно до поданого клопотання громадянина Яроша 

Олександра Миколайовича (учасник АТО) затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами с. Вільшанка 
Лубенського району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

5322884600:12:001:0061, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину                   
Ярошу О.М. 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. 
 53. Відповідно до поданого клопотання громадянина Палажченка 

Олександра Володимировича (учасник АТО) затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами с. Вільшанка 
Лубенського району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

5322884600:12:001:0063, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  



 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 
Палажченку 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. 
 54. Відповідно до поданого клопотання громадянина Чигрина Олега 

Миколайовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Новаки Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322885100:03:010:0017, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             
Чигрину О.М. 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. 
 55. Відповідно до поданого клопотання громадянина Майорова 

Валерія Геннадійовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами с. Ісківці Лубенського 

району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322882700:04:005:0010, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину               
Майорову 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. 

 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. 
 56. Відповідно до поданого клопотання громадянина Симоненка 

Сергія Борисовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Ісківці Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322882700:04:008:0004, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 
Симоненку С.Б. 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. 
 57. Відповідно до поданого клопотання громадянина Сохранного 

Юрія Леонідовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Хитці Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322883200:08:005:0001, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 
Сохранному Ю.Л. 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. 
 58. Відповідно до поданого клопотання громадянина Жука 

Олександра Михайловича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами с. Березоточа Лубенського 

району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322880400:07:002:0109, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянина           
Жука О.М. 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. 
 59. Відповідно до поданого клопотання громадянина Квасова 

Володимира Олександровича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Свічківка Лубенського району, площею 

0,3500 га, кадастровий номер 5322885306:06:002:0006, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину       
Квасову В.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. 
 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. 
 60. Відповідно до поданого клопотання громадянки Радченко 

Людмили Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Новаки Лубенського району, площею 0,9900 га, 
кадастровий номер 5322885101:01:001:0091, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці       
Радченко 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. 

 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. 
 61. Відповідно до поданого клопотання громадянки Шостак Лілії 

Борисівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Оріхівка Лубенського району, площею 0,1300 га, кадастровий 

номер 5322885301:01:001:0026, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Шостак Л.Б. 
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. 
 62. Відповідно до поданого клопотання громадянина Карпця Івана 

Махтейовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с. Новаки Лубенського району, площею 0,3000 га, кадастровий 

номер 5322885101:01:007:0002, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину       
Карпцю І.М. 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. 
 63. Відповідно до поданого клопотання громадянки Баран Оксани 

Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Новаки, вул. Шкільна, 32,  
площею 0,3298 га, кадастровий номер 5322885101:01:001:0088, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Баран О.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. 

 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. 
 64. Відповідно до поданого клопотання громадянки Деркач Оксани 

Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Березоточа Лубенського району, площею 0,2479 га, 
кадастровий номер 5322880400:05:001:0073, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Деркач О.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 

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

із землеустрою. 
 65. Відповідно до поданого клопотання громадянки Деркач Світлани 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Березоточа Лубенського району, площею 0,3370 га, 
кадастровий номер 5322880400:05:001:0057, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Деркач С.І. 

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. 



 66. Відповідно до поданого клопотання громадянки Сапи Олени 

Володимирівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Березоточа Лубенського району, площею 0,4588 га, 
кадастровий номер 5322880400:05:001:0066, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Сапі О.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 

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

із землеустрою. 
 67. Відповідно до поданого клопотання громадянки Німченко 

Людмили Дмитрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул.Юрченка, 

16А, площею 0,2960 га, кадастровий номер 5322886201:01:003:0176, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці       
Німченко Л.Д. 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. 
 68. Відповідно до поданого клопотання громадянки Вечірко Тамари 

Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Чуднівці, вул. Шевченка, 16,  
площею 0,1700 га, кадастровий номер 5322881405:05:002:0143, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Вечірко Т.І. 

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. 
 69. Відповідно до поданого клопотання громадянина Качанова 

Миколи Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки за межами с. Мгар Лубенського району, площею 0,2000 
га, кадастровий номер 5322884600:09:002:0006, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:09:006:0004.  
 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322884600:09:002:0004, 
передати у власність громадянину Качанову М.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. 
 70. Відповідно до поданого клопотання громадянки Швець Людмили 

Юріївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Окіп, вул. Польова, площею 

0,9117 га, кадастровий номер 5322880400:07:002:0109, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці           
Швець Л.Ю. 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. 
 71. Відповідно до поданого клопотання громадянина Расевича 

Богдана Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Армійська, 

28А, площею 0,2500 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0356, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянина      

Расевича Б.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. 

 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. 
 72. Відповідно до поданого клопотання громадянки Кобзар Наталії 

Валеріївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Гетьмана, 24, 

площею 0,2500 га, кадастровий номер 5322886201:01:003:0178, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Кобзар Н.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 

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

із землеустрою. 
 73. Відповідно до поданого клопотання громадянки Конько 

Людмили Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, вул. 

Центральна, площею 0,3028 га, кадастровий номер 5322883202:02:001:0165, 
за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Конько Л.І. 

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. 
 74. Відповідно до поданого клопотання громадянки Білик Віри 

Василівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Березоточа Лубенського району, площею 0,3900 га, 
кадастровий номер 5322882700:06:003:0011, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Білик 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 

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

із землеустрою. 
 75. Відповідно до поданого клопотання громадянки Реви Надії 

Михайлівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Калайдинці Лубенського району, площею 0,6800 га, 



кадастровий номер 5322883200:09:001:0113, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці Реві 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. 

 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. 
 76. Відповідно до поданого клопотання громадянки Фесечко Тетяни 

Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: Лубенський район, с. Ісківці, вул. Соборності, 8, 

площею 0,5000 га, кадастровий номер 5322882701:01:003:0034, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  
 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці          
Фесечко Т.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. 

 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.  
 77. 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: 
77.1. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого 

селянського господарства: 
- Шидогуб Ганні Іванівні земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Чуднівці, вул. Пушкіна, 5, площею 0,0536 га, кадастровий 

номер 5322881405:05:001:0100, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,3140 га, кадастровий номер 

5322881405:05:001:0101, для ведення особистого селянського 

господарства. 
- Івженку Сергію Володимировичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Новаки, провул. Лісової, 3, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322885101:01:007:0063, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2300 га, кадастровий номер 



5322885101:01:007:0064, для ведення особистого селянського 

господарства. 
- Селюку Геннадію Івановичу земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Окіп, вул.Травнева, 15, площею 0,0680 га, кадастровий номер 

5322885401:01:002:0242, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,3337 га, кадастровий номер 5322885401:01:002:0239, для 

ведення особистого селянського господарства. 
- Сохранній Ганні Іванівні земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Хитці, вул. Польова, 14, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883205:05:001:0141, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,2888 га, кадастровий номер 5322883205:05:001:0143, для 

ведення особистого селянського господарства. 
- Дем’яновському Володимиру Анатолійовичу земельні ділянки за 

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

0,0700 га, кадастровий номер 5322880401:01:002:0581, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2600 га, кадастровий номер 

5322880401:01:002:0135, для ведення особистого селянського 

господарства. 
- Хорошко Лесі Валеріївні земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Ісківці, вул. Соборності, 6, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322882701:01:003:0033, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,1600 га, кадастровий номер 

5322882701:01:003:0031, для ведення особистого селянського 

господарства. 
- Радчуку Олександру Володимировичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Новаки, вул. Лісова, 6, площею 0,1900 га, 

кадастровий номер 5322885101:01:006:0010, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2700 га, кадастровий номер 

5322885101:01:006:0009, для ведення особистого селянського 

господарства. 
- Гриценку Олександру Григоровичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Новаки, вул. Вишнева, 66, площею 0,0600 га, 

кадастровий номер 5322885101:01:008:0035, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2700 га, кадастровий номер 

5322885101:01:008:0036, для ведення особистого селянського 

господарства. 
- Даниленко Аллі Михайлівні земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Клепачі,   3 пров. вул. Лісової, 3, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883202:02:002:0220, для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,0900 га, кадастровий номер 

5322883202:02:002:0222, для ведення особистого селянського 

господарства. 
- Обловацькій Ользі Петрівні  земельні ділянки за адресою: м. Лубни, 

вул. Тракторна, 5, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:02:054:0038, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,0152 га, кадастровий номер 5310700000:02:054: 0037, для 

ведення особистого селянського господарства. 
- Децюрі Олександру Михайловичу земельні ділянки за адресою:         

м. Лубни, вул. 8-го Березня, 51, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:03:023:0074, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,0696 га, кадастровий номер 5310700000:03:023:0075, для 

ведення особистого селянського господарства; 
-  Тихович Софії Петрівні земельні ділянки за адресою: м. Лубни, вул. 

Круглицька, 40, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:01:005:0113, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,0500 га, кадастровий номер 5310700000:01:005:0114, для 

ведення особистого селянського господарства. 
 77.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 
- Андрущенко Тетяні Сергіївні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Зелена, 53, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:003:0275. 
- Товтіну Володимиру Юрійовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Войниха, вул. Віри Роїк, 18, площею 0,1164 га, 

кадастровий номер 5322881201:01:001:0360; 
- Яковлевій Наталії Олексіївні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с .Вільшанка, вул. Центральна, 143, площею 0,1800 
га, кадастровий номер 5322884602:02:001:0199; 

- Пазенко Вірі Іванівні земельну ділянку за адресою: Лубенський район, 

с. В’язівок, вул. Лісна, 6, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322884902:02:006:0051; 
- Крелю Сергію Давидовичу земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Оріхівка, вул. Сільська, 38, площею 0,2334 га, кадастровий 

номер 5322885301:01:003:0061; 
- Остапенку Віктору Антоновичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Новопроложена, 13, площею 0,2000 
га, кадастровий номер 5322885301:01:004:0105; 

- Марченку Олександру Івановичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Хорошки, вул. Миру, 112, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322887901:01:004:0034; 



- Михайлову Олександру Вікторовичу земельну ділянку за адресою: 
Лубенський район, с. Оріхівка, 1 тупик Центральної, 7, площею 0,2500 
га, кадастровий номер 5322885301:01:002:0023; 

- Кривенченку Ярославу Володимировичу земельну ділянку за 

адресою: Лубенський район, с. Новаки, вул. Першотравнева, 24, площею 

0,0600 га, кадастровий номер 5322885101:01:002:0054; 
- Марченку Сергію Олексійовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Михнівці, вул. Першотравнева, 1, площею 0,2200 
га, кадастровий номер 5322884901:01:001:0194; 

- Савосько Катерині Вікторівні земельну ділянку за адресою: 
Лубенський район, с. Ісківці, вул. Нова, 8, площею 0,1627 га, 

кадастровий номер 5322882701:01:002:0121; 
- Слонкіній Любові Василівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Ісківці, вул. Конституції, 25А, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322882701:01:002:0126; 
- Борисовій Ірині Володимирівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Засулля, вул. Ювілейна, 3, площею 0,1025 га, 

кадастровий номер 5322886601:01:002:0556; 
- Матяш Марії Миколаївні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Нижній Булатець, вул. Покровська, 12, площею 0,2059 га, 

кадастровий номер 5322881404:04:001:0126; 
- Кудашкіну Станіславу Олексійовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вищий Булатець, вул. Вишнева, 21, площею 0,2500 
га, кадастровий номер 5322881401:01:001:0418; 

- Ярошенку Григорію Михайловичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Березоточа, вул. Покровська, 72А, площею 0,2363 
га, кадастровий номер 5322880401:01:001:0174; 

- Квасову Володимиру Олександровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с.Свічківка, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322885306:06:002:0007; 
- Гарнаженко Раїсі Федорівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Оріхівка, вул. Новопроложена, 11, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322885301:01:004:0107; 
- Кочубею Миколі Миколайовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Зелена, 1, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322885301:01:002:0031; 
- Ростилу Миколі Тимофійовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Олександрівка, вул. Дружби, 17, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322884903:03:001:0091; 
- Мироненко Оксані Миколаївні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Ісківці, вул. Конституції, 44, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322882701:01:002:0125; 
- Кадіровій Валентині Іванівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Центральна, 24, площею 0,2479 га, 

кадастровий номер 5322885301:01:004:0108; 



- Шевченку Олександру Миколайовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Стадіонівська, 5Б, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322885301:01:004:0110; 
- Авраменко Лідії Петрівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с .Снітин, вул. Піотровського, 31, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322886201:01:002:0155; 
- Поцяпун Валентині Вікторівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Михнівці, вул. Донченка, 5, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322884901:01:001:0191; 
- Горєвій Тамарі Володимирівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Стадіонівська, 1, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322885301:01:004:0109; 
- Копайгорі Лідії Олександрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітине, вул. Медична, 3, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322887907:07:001:0084; 
- Бойку Михайлу Дмитровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вовчик, вул.Івана Саєнка, 27, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322881101:01:001:1172; 
- Шкарбаню Василю Миколайовичу земельну ділянку за адресою:       

м. Лубни, 2 провулок вулиці Кононівської,14, площею 0,0724 га, 

кадастровий номер 5310700000:05:070:0026; 
- Костюкевич Лідії Степанівні земельну ділянку за адресою:                          

м. Лубни, вул. Калинова, 42, площею 0,0676 га, кадастровий номер 

5310700000:04:030:0035; 
- Карпець Валентині Андріївні земельну ділянку за адресою:                          

м. Лубни, вул. Тракторна, 14, площею 0,0540 га, кадастровий номер 

5310700000:02:053:0036; 
- Черняк Світлані Іванівні земельну ділянку за адресою:                          

м. Лубни, провулок Чехова 2, буд.5, площею 0,0600 га, кадастровий 

номер 5310700000:02:082:0002; 
- Повалій  Тетяні  Сергіївні  земельну ділянку за адресою:  м. Лубни, 

вул. Горького, 10, площею 0,0787 га, кадастровий номер 

5310700000:05:080:0042; 
- Маляренку Віталію Миколайовичу  земельну ділянку за адресою:      

м. Лубни, вул. Симоненка, 26, площею 0,0600 га, кадастровий номер 

5310700000:07:075:0050; 
- Панченку Михайлу Яковичу  земельну ділянку за адресою:  м. Лубни, 

вул. Зайкевича, 14, площею 0,0618 га, кадастровий номер 

5310700000:07:089:0064; 
- Довбиш Надії Іванівні  земельну ділянку за адресою:  м. Лубни,  

провулок Олійниці 2, буд.11, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:06:034:0036; 
- Єрмаковій Вікторії Олексіївні  земельну ділянку за адресою:                

м. Лубни,  вул. Дубовий гай, 27, площею 0,0600 га, кадастровий номер 

5310700000:05:033:0019; 



- Стацюрі Людмилі Петрівні  земельну ділянку за адресою:  м. Лубни,  
вул. Леонтовича, 4, площею 0,0741 га, кадастровий номер 

5310700000:03:076:0004; 
- Тараненку  Михайлу  Васильовичу  земельну ділянку за адресою:       

м. Лубни,  вул. Чехова, 15А, площею 0,0904 га, кадастровий номер 

5310700000:02:086:0010; 
- Кузьмичу Олексію Васильовичу  земельну ділянку за адресою:            

м. Лубни,  вул. Олексія Кольцова, 37, площею 0,0534 га, кадастровий 

номер 5310700000:07:043:0026; 
- Юнаку Василю Петровичу  земельну ділянку за адресою:  м. Лубни,  

вул. 2-й провулок Кононівської,18,площею 0,0929 га, кадастровий номер 

5310700000:05:070:0037; 
- Іващенку Анатолію Григоровичу  земельну ділянку за адресою:                  

м. Лубни,  вул. провулок Авангардної,4,площею 0,0706 га, кадастровий 

номер 5310700000:02:073:0104; 
- Тесленко Ніні Миколаївні  земельну ділянку за адресою:  м. Лубни,  

вул. Драгоманова,53, площею 0,0652 га, кадастровий номер 

5310700000:07:058:0016. 
78.3. Для ведення особистого селянського господарства: 

- Король Вікторії Вікторівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Михнівці, площею 0,3648 га, кадастровий номер 

5322884901:01:002:0081; 
- Сагайдак Вірі Іванівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці, площею 0,6000 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0401; 
- Ведмеденко Ользі Іванівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Окіп, вул. Перемоги, площею 0,2000 га, кадастровий номер 

5322885401:01:002:0246; 
- Марченку Івану Яковичу земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Ломаки, вул. Партизанська, площею 2,0000 га, кадастровий 

номер 5322887905:05:002:0016; 
- Ульянцю Євгенію Миколайовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітине, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

5322887907:07:001:0082; 
- Брюзгіній Марії Василівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Назарівка,  площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322888902:02:001:0094; 
- Устименку Вячеславу Івановичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Засулля, 1 пров. Молодіжної, площею 0,5000 га, 

кадастровий номер 5322886601:01:003:0671; 
- Остапко Наталії Михайлівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Вищий Булатець,  площею 0,2000 га, кадастровий номер 

5322881401:01:002:0332; 



- Швецю Віктору Івановичу земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Окіп, вул. Левадна, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

5322885401:01:002:0241; 
- Поцяпун Валентині Вікторівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Михнівці, площею 0,1164 га, кадастровий номер 

5322884901:01:001:0192; 
-   Сіденко Євгенії Панасівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Вовчик, вул. Піщана, 21, площею 0,4000 га, кадастровий номер 

5322881101:01:003:0378. 
78.4. Для індивідуального садівництва: 

- Гавриленку Сергію Володимировичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Терни, площею 0,0571 га, кадастровий номер 

5322881401:01:002:0332;  
- Архіпову Анатолію Михайловичу  земельну ділянку за адресою:         

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», ділянка № 32, площею 0,0409 га, 

кадастровий номер 5310700000:03:094:0011; 
- Максименку Валерію Миколайовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Ломаки, вул. Партизанська, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322887905:05:001:0010. 
78. 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: 
- Васенко Аліні Григорівні та Баран Валентині Іванівні земельну 

ділянку за  адресою: Лубенський район, с. Солониця, вул. Зайкевича, 35, 
площею 0,2351 га, кадастровий номер 5322886605:05:001:0516, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 
- Ярмолі Ніні Олексіївні та Ярмолі Олександру Олександровичу 

земельну ділянку за  адресою: Лубенський район, с. Нижній Булатець, 

тупик Садової, 8, площею 0,2282 га, кадастровий номер 

5322881404:04:001:0125, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
- Волошиній Людмилі Віталіївні, Волошиній Ірині Петрівні та 

Волошину Владиславу Петровичу земельну ділянку за  адресою: 

Лубенський район, с. Березоточа, вул. Гагаріна, 50, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322880401:01:003:0202, за цільовим призначенням – 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 
- Магді Івану Григоровичу та Магді Ніні Іванівні земельну ділянку за  

адресою: с. Михнівці, вул.Миру, 27А, Лубенського району, площею 

0,2500 га, кадастровий номер 5322884901:01:002:0086, за цільовим 

призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 



- Магді Івану Григоровичу та Магді Ніні Іванівні земельну ділянку за  

адресою: Лубенський район, с. Михнівці, вул. Миру, 27А, площею 0,2681 
га, кадастровий номер 5322884901:01:002:0087, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 
- Пахольчуку Віталію Васильовичу та Бахур Надії Марківні земельну 

ділянку за  адресою: Лубенський район, с. Мацкова Лучка,                       

вул. Центральна, 71А, кв.1, площею 0,0673 га, кадастровий номер 

5322884002:02:001:0144, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
- Котубею Михайлу Івановичу та Котубей Марії Павлівні земельну 

ділянку за  адресою: Лубенський район, с. Засулля, вул. Криворотька, 29,  
площею 0,1773 га, кадастровий номер 5322886601:01:003:0842, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 
- Устименку Василю Григоровичу та Устименко Тетяні Миколаївні 

земельну ділянку за  адресою: Лубенський район, с. Засулля, вул. Лугова, 

16Б, площею 0,0780 га, кадастровий номер 5322886601:01:001:0310, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 
- Бондаренку Івану Васильовичу та Бондаренко Ірині Миколаївні 

земельну ділянку за  адресою: Лубенський район, с. Мгар, вул. Нагірна, 4,  

площею 0,1205 га, кадастровий номер 5322884601:01:002:0100, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 
- Голобородьку Олександру Олексійовичу та Голобородько Ользі 

Іванівні  земельну ділянку за  адресою:  м. Лубни, 1-й провулок                
Г. Сковороди, 40А, площею 0,0400 га, кадастровий номер 

5310700000:04:048:0043, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
- Пархоменку Олександру Григоровичу та Пархоменку Григорію 

Григоровичу  земельну ділянку за  адресою:  м. Лубни, вул. Лермонтова, 
64-А,  площею 0,0925 га, кадастровий номер 5310700000:04:071:0047, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 
- Стрілець Тетяні Анатоліївні, Горлач Ніні Іванівні, Таран Людмилі 

Анатоліївні, Стрільцю Станіславу Анатолійовичу, Купар Вікторії 

Анатоліївні   земельні ділянки за  адресою:  м. Лубни, вул. Садова,75,  
площею 0,1000 га, кадастровий номер 5310700000:03:059:0035, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0194га, 

кадастровий номер 5310700000:03:059:0036, за цільовим призначенням – 
для ведення особистого селянського господарства. 

- Чепурній Людмилі Іванівні та Канівець Ніні Миколаївні земельну 

ділянку за адресою:   м. Лубни, вул. Халявицького, 12, площею 0,0842 га, 

кадастровий номер 5310700000:06:031:0057, за цільовим призначенням – 



для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 
 
 

 
       Лубенський міський  голова                           Олександр ГРИЦАЄНКО 


