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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

07 жовтня 2021року 

Про передачу громадянам у власність  

земельних ділянок, що перебувають  

у їхньому користуванні 

 

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 Суховецької 

Святослави Вікторівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Солониця Лубенського району, площею 0,17 га, 

кадастровий номер 5322886605:05:001:0514, за цільовим призначенням – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці     

Суховецькій С.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 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 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: 

2.1. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого 

селянського господарства: 

- Кареліну Олександру Лаврентійовичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці, вул. Вишнева, 10, площею 0,2500 га,  

кадастровий номер 5322884001:01:001:0419, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,1562 га, кадастровий номер 
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5322884001:01:001:0418 для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Починку Руслану Олександровичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Князя Володимира, 5, площею 

0,2500 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0360, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та площею 0,1936 га, кадастровий номер 

5322886201:01:001:0358, для ведення особистого селянського 

господарства. 

- Петленко Людмилі Іванівні земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Войниха, вул. Гагаріна, 29, площею 0,1230 га, кадастровий 

номер 5322881201:01:003:0132, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,2371 га, кадастровий номер 

5322881201:01:003:0133, для ведення особистого селянського 

господарства. 

- Христосовій Ользі Миколаївні земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Войниха, пров. Гагаріна, 40, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322881201:01:003:0138, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2611 га, кадастровий номер 

5322881201:01:003:0140, для ведення особистого селянського 

господарства. 

- Антоненку Михайлу Петровичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. В’язівок, вул. Лісна, 2, площею 0,1215 га, 

кадастровий номер 5322884902:02:006:0056, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2903 га, кадастровий номер 

5322884902:02:006:0554, для ведення особистого селянського 

господарства. 

- Юрчук Ларисі Миколаївні земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Хорошки, вул. Миру, 71, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322887901:01:006:0044, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322887901:01:006:0043, для ведення особистого селянського 

господарства. 

- Проценко Валентині Олексіївні земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Калайдинці, 1-й пров. Рубцова, 14, площею 

0,2500 га, кадастровий номер 5322883201:01:001:0232, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та площею 0,1689 га, кадастровий номер 

5322883201:01:001:0234, для ведення особистого селянського 

господарства. 

- Хромову Олександру Вікторовичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Хитці, вул. Дачна, 1, площею 0,2500 га, 
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кадастровий номер 5322883205:05:003:0004, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,2186 га, кадастровий номер 

5322883205:05:003:0009, для ведення особистого селянського 

господарства. 

- Олійник Наталії Василівні земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Клепачі, вул. Центральна, 6, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322883202:02:001:0175, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,2118 га, кадастровий номер 

5322883202:02:001:0176, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Карпцю Віталію Степановичу земельні  ділянки за адресою: м. 

Лубни, вул. Горького, 14, площею 0,0807 га, кадастровий номер 

5310700000:05:080:0038, для будівництва  та  обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,0544 га, кадастровий номер 

5310700000:05:080:0039 для ведення особистого селянського 

господарства. 

2.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка): 

- Микитовському Валерію Миколайовичу земельну ділянку за 

адресою: Лубенський район, с. Вовчик, вул. Осіння, 35, площею 0,2500 

га, кадастровий номер 5322881101:01:002:0345; 

- Сіденко Євгенії Панасівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Вовчик, вул. Піщана, 21, площею 0,1000 га, кадастровий 

номер 5322881101:01:003:0379; 

- Іващенко Любові Степанівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вовчик, вул. Івана Саєнка, 12, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322881101:01:001:0172; 

- Сидоренко Валентині Іванівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вовчик, вул. Шевченка, 19, площею 0,1937 га, 

кадастровий номер 5322881101:01:001:0173; 

- Євтєєву Володимиру Костянтиновичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Новопроложена, 12, площею 0,2500 

га, кадастровий номер 5322885301:01:004:0111; 

- Бакуті Антоніні Василівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Оріхівка, вул. Кільцева, 25, площею 0,1721 га, кадастровий 

номер 5322885301:01:003:0071; 

- Дудніченку Володимиру Григоровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Новопроложена, 2, площею 0,2500 

га, кадастровий номер 5322885301:01:004:0106; 

- Пузаненко Людмилі Анатоліївні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Армійська, 12, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:001:0357; 
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- Волковій Оксані Вікторівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Засулля, вул. Молодіжна, 124, площею 0,1800 га, кадастровий 

номер 5322886601:01:002:0593; 

- Некрасовій Аллі Олександрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Засулля, вул. Гагаріна, 24, площею 0,1660 га, 

кадастровий номер 5322886601:01:002:0538; 

- Курило Олександрі Федорівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вищий Булатець, вул. Центральна, 10, площею 

0,2500 га, кадастровий номер 5322881401:01:001:0425; 

- Лебідь Світлані Олександрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітине, вул. Медична, 3А, площею 0,2200 га, 

кадастровий номер 5322887907:07:001:0087; 

- Усу Івану Григоровичу земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. В’язівок, вул. Лісна, 30, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322884902:02:006:0053; 

- Кулішу Миколі Васильовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Михнівці, вул. Лялі Убийвовк, 14, площею 0,2500 

га, кадастровий номер 5322884901:01:002:0088; 

- Кольвашенку Івану Федоровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці, вул. Молодіжна, 15, площею 0,2100 га, 

кадастровий номер 5322884001:01:002:0162; 

- Назарку Миколі Петровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці, вул. Суворова, 28, площею 0,1400 га, 

кадастровий номер 5322884001:01:001:0415; 

- Сергієнку Івану Васильовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. В’язівок, вул. Лісна, 19, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322884902:02:005:0033; 

- Козюрі Андрію Володимировичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Ісківці, вул. Конституції, 11, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322882701:01:002:0124; 

- Каналош Анні Василівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Нижній Булатець, вул. Покровська, 38, площею 0,1400 га, 

кадастровий номер 5322881404:04:001:0111; 

- Каплуновській Ніні Вікторівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Клепачі, вул. Центральна, 5, площею 0,2347 га, 

кадастровий номер 5322883202:02:002:0221; 

- Чижу Михайлу Михайловичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Нижній Булатець, вул. Підгірна, 17, площею 

0,1200 га, кадастровий номер 5322881404:04:002:0195; 

- Тимощуку Валерію Григоровичу земельну ділянку за адресою:                      

м. Лубни, вул. О. Вишні, 2, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:03:065:0009; 

- Панченку Миколі  Івановичу земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Степова, 5, площею 0,0540 га, кадастровий номер 

5310700000:07:071:0138; 
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- Манкевич  Марії  Сергіївні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

провулок Молодіжний, 28, площею 0,0430 га, кадастровий номер 

5310700000:07:067:0051; 

- Заканич  Олені  Євгеніївні земельну ділянку за адресою: м. Лубни,            

3 провулок Короленка, 21, площею 0,0926 га, кадастровий номер 

5310700000:07:010:0027; 

- Грунику Павлу Михайловичу земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Луценка, 12, площею 0,0630 га, кадастровий номер 

5310700000:02:009:0035; 

- Коньку  Андрію  Дмитровичу  земельну ділянку за адресою: м. Лубни,  

вул. Залізнична, 186, площею 0,0649 га, кадастровий номер 

5310700000:04:040:0055; 

- Сергієнко  Тетяні  Григорівні  земельну ділянку за адресою: м. Лубни,  

вул. Новоселецька, 5-б, площею 0,0701 га, кадастровий номер 

5310700000:03:003:0024; 

- Священку  Валерію  Олександровичу  земельну ділянку за адресою:      

м. Лубни, провулок  Матросова, 11,  площею 0,1000 га, кадастровий 

номер 5310700000:02:055:0042; 

- Ляшенко Юлії Іванівні  земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

проспект  Володимирський,  201,  площею 0,1000 га,  кадастровий номер 

5310700000:04:003:0047; 

- Майстренко Валентині Григорівні земельну ділянку за адресою:                    

м. Лубни, вул. Інститутська, 56,  площею 0,0676 га,  кадастровий номер 

5310700000:05:044:0029; 

- Горбатенко Тетяні Миколаївні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Сковороди Григорія, 16/28,  площею 0,0600 га,  кадастровий номер 

5310700000:04:048:0013; 

- Шмигленку Артему Івановичу земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Кузні, 42,  площею 0,0603 га,  кадастровий номер 5310700000:06: 

023:0001; 

- Лакоті Миколі Миколайовичу земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Лугова, 1,  площею 0,0841 га,  кадастровий номер 5310700000:04: 

041:0127; 

- Косаренку Віктору Володимировичу земельну ділянку за адресою:              

м. Лубни, 5 провулок Осовської, 21,  площею 0,0771 га,  кадастровий 

номер 5310700000:04:028:0046; 

- Тарасенку Вадиму Феодосійовичу земельну ділянку за адресою:                     

м. Лубни,  8 провулок Кононівський, 22, площею 0,0897 га, кадастровий 

номер 5310700000:05:067:0031. 

2.3. Для ведення особистого селянського господарства: 

- Савоську Владиславу Володимировичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Ісківці, вул. Центральна, 66, площею 0,3869 га, 

кадастровий номер 5322882701:01:006:0045; 

- Селюку Івану Васильовичу земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Окіп, вул. Перемоги, 16, площею 0,8104 га, кадастровий 

номер 5322885401:01:002:0249; 
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- Мисник Вірі Іванівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Калайдинці,  площею 0,4060 га, кадастровий номер 

5322883201:01:003:0319; 

- Бучаці Олексію Михайловичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Окіп,  вул. Польова, площею 0,3300 га, 

кадастровий номер 5322885401:01:002:0243; 

- Лукаш Ніні Іванівні земельну ділянку за адресою: Лубенський район, 

с. Мацківці, вул. Першотравнева, 17, площею 0,0700 га, кадастровий 

номер 5322884001:01:001:0416; 

- Погорілій Любові Антонівні земельну ділянку за адресою: 

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

5322884001:01:001:0417; 

- Бучаці Оксані Олексіївні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Окіп,  вул. Партизанська, 54, площею 0,2159 га, кадастровий 

номер 5322885401:01:001:0152; 

- Швець Світлані Іванівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Окіп,  вул. Левадна, площею 0,2800 га, кадастровий номер 

5322885401:01:002:0240; 

- Яковченко Ларисі Вікторівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Березівка,  площею 0,2000 га, кадастровий номер 

5322880301:01:001:0128; 

- Кольвашенко Валентині Михайлівні земельну ділянку за адресою: 

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

5322884001:01:002:0163; 

- Кочубею Миколі Миколайовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка,  вул. Зелена, 1, площею 0,0880 га, 

кадастровий номер 5322885301:01:002:0032; 

- Васик Марії Іванівні земельну ділянку за адресою: Лубенський район, 

с. В’язівок, площею 0,1941 га, кадастровий номер 

5322884902:02:006:0055; 

- Китаєвій Наталії Василівні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Дружби, 4, площею 0,0949 га, кадастровий номер 

5310700000:03:018:0074; 

- Кузнецову Петру Олексійовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Хитці, вул. Польова, 13, площею 0,2380 га, 

кадастровий номер 5322883205:05:001:0144. 

2.4. Для індивідуального садівництва: 

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

с. Калайдинці, вул. Першотравнева, 32 площею 0,1200 га, кадастровий 

номер 5322883201:01:001:0244; 

- Легенчук Оксані Олександрівні земельну ділянку за адресою:                

м. Лубни, вул. Заміська, площею 0,0600 га, кадастровий номер 

5310700000:02:019:0034; 
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- Савенко Ользі Петрівні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, садове 

товариство «Лічмаш», ділянка № 287, площею 0,0929 га, кадастровий 

номер 5310700000:03:100:0144; 

- Бондаренку Олександру Михайловичу  земельну ділянку за адресою:  

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», ділянка № 33, площею 0,0493 га, 

кадастровий номер 5310700000:03:094:0009. 

2.5. Для індивідуального дачного будівництва: 

- Шкарбаню Василю Миколайовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Кононівка, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5322881402:02:001:0253. 

67.6. Для будівництва індивідуальних гаражів: 

- Канівцю Миколі Васильовичу земельну ділянку за адресою: м. 

Лубни, вул. Прикордонників, біля будинку № 75/45, площею 0,0036 га, 

кадастровий номер 5310700000:02:005:0094. 

3. 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: 

- Селюку Івану Васильовичу та Селюк Лідії Миколаївні земельну 

ділянку за адресою: Лубенський район, с. Окіп, вул. Перемоги, 16, 

площею 0,1557 га, кадастровий номер 5322885401:01:002:0238, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

- Мисник Вірі Іванівні, Босіковій Галині Володимирівні, Босікову 

Івану Тимофійовичу, Міщенко Вікторії Іванівні, Босіковій Маргариті 

Іванівні   земельну ділянку за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці, 

вул. Першотравнева, 32,  площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883201:01:001:0246, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- Осташку Миколі Васильовичу та Івахіній Валентині Олександрівні 

земельну ділянку за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. 

Зайкевича, 19, площею 0,25 га, кадастровий номер 

5322886201:01:002:0156, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- Соколенку Сергію Васильовичу та Соколенко Світлані Іванівні 

земельну ділянку за адресою: Лубенський район, с. Вовчик, вул. 

Пономаренка, 9, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322881101:01:003:0380, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- Лєсніковій Олені Василівні, Роман Ганні Гаврилівні та Роману 

Олександру Васильовичу земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Засулля, вул. Лугова, 24, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5322886601:01:001:0312, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
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- Вениченку Олексію Михайловичу та Веніченко Валентині Василівні 

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

26А, площею 0,1200 га, кадастровий номер 5322886601:01:001:0311, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

- Снісаренку Миколі Петровичу та Снісаренко Катерині Іванівні 

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

Гагаріна, 7, площею 0,0967 га, кадастровий номер 

5322886601:01:002:0558, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- Мартюку Ігорю Володимировичу та Мартюк Марії Гаврилівні 

земельну ділянку за  адресою: м. Лубни, вул. Олександрівська, 116А 

площею 0,0404 га, кадастровий номер 5310700000:02:050:0029, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

 

 

 

       Лубенський міський  голова                           Олександр ГРИЦАЄНКО 


