
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

07  жовтня  2021 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості)  

  

      Розглянувши подані звернення, керуючись Земельним кодексом 

України, Законами України «Про землеустрій» та «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська   рада   вирішила: 

 

1. Надати дозвіл Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки, в натурі (на місцевості) на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1591 га за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 7,  за 

цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування  

багатоквартирного житлового будинку на користь Лубенської 

територіальної громади в особі Лубенської міської ради. 

2. Надати дозвіл Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,1000 га, за цільовим призначенням – для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку господарських 

будівель та споруд та земельну ділянку орієнтовною площею 0,0687 га,  

для ведення особистого селянського господарства  за адресою:  м. Лубни, 

3-й провулок Григорія Сковороди, 13, на користь Лубенської 

територіальної громади в особі Лубенської міської ради. 

3. Надати дозвіл Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на виготовлення 



технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки, в натурі (на місцевості) на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0970 га за адресою:  м. Лубни, вул. Шевченка, 9,  за цільовим 

призначенням – для будівництва і обслуговування  багатоквартирного 

житлового будинку  на користь  Лубенської  територіальної  громади в 

особі Лубенської міської ради. 

4. Надати дозвіл Малому приватному підприємству «Медтехніка» 

юридична адреса: Лубенський район, с. Піски, вул. Перемоги, 45 на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки, в натурі (на місцевості) на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,8500 га за адресою: Полтавська область, 

Лубенський район, с. Піски, вул. Перемоги, 45,  за цільовим 

призначенням  - для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі.  

5. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

місцевості) за цільовими призначеннями: 

5.1 . Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства: 

- Малині Івану Веремійовичу на земельні ділянки орієнтовними 

площами 0,2500 га та 0,1200 за адресою: Лубенський район, с. 

Оріхівка, вул.Пришкільна, 1; 

- Архіповій Надії Олександрівні на земельні ділянки орієнтовними 

площами 0,1200 га та 0,6300 за адресою: Лубенський район, с. Новаки, 

вул.Весела Долина, 22А; 

5.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських   

будівель і споруд: 

- Жайворонку Сергію Володимировичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0600 га, за адресою: м. Лубни,  вул. Симоненка, 14;  

- Латенку Олексію Андрійовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1700 га за адресою: Лубенський район, с. Войниха, 

вул.Польова, 17; 

- Кузьомі Василю Івановичу на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,2500 га за адресою: Лубенський район, с. Терни, вул.Дружби, 13А; 

- Чернікову Юрію Григоровичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,2300 га за адресою: Лубенський район, с. Тишки, вул. Д.Штирі, 

17; 

- Підрилу Сергію Миколайовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,2500 га за адресою: Лубенський район, с. Тишки, вул. 

Центральна, 41; 

- Кужильову Олегу Володимировичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1500 га за адресою: Лубенський район, с. Оріхівка, вул. 

Сільська, 3; 

- Іщенку Анатолію Миколайовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1500 га за адресою: Лубенський район, с. Войниха, вул. 

Польова, 15; 



- Завгородньому Олександру Миколайовичу на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,2500 га, за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, 

вул. Лісова, 1; 

- Золотоверху Григорію Васильовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,2500 га, за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, 3 провулок 

Соборності, 10; 

- Терещенку Григорію Семеновичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,2500 га, за адресою: Лубенський район, с. В’язівок, вул. Лісна, 

18. 

5.3. Для ведення особистого селянського господарства: 

- Жаркову Володимиру Васильовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0218 га, за адресою: м. Лубни, тупик Л. Руденко,15-А; 

- Священку Валерію Олександровичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0256 га, за адресою: м. Лубни, провулок Матросова, 11; 

- Куць Валентині Михайлівні на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,3000 га за адресою: Лубенський район, с. Мацківці; 

- Каращук Валентині Миколаївні на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1000 га за межами с. Куп’єваха, вул.Польова, 30; 

- Гузю Петру Андрійовичу на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,2600 га за адресою: Лубенський район, с. Шершнівка, вул. С.Наливайка, 

23; 

- Терещенко Тетяні Валеріївні на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,7500 га за адресою: Лубенський район, с. Снітине, вул.Медична; 

- Мажорі Олександру Миколайовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,60000 га за адресою: Лубенський район, с. Мацківці; 

- Головку Анатолію Васильовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,5000 га за адресою: Лубенський район, с. Снітине; 

- Іващенку Олександру Григоровичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,2000 га за адресою: Лубенський район, с. В’язівок, вул.Дружби; 

- Усу Івану Григоровичу на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 

га за адресою: Лубенський район, с. В’язівок, вул.Лісна, 30; 

- Пелепейку Анатолію Михайловичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,6000 га за адресою: Лубенський район, с. Мацківці; 

- Терещенку Григорію Семеновичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,2000 га за адресою: Лубенський район, с. В’язівок, вул.Лісна, 

18; 

- Головко Катерині Павлівні на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,73000 га за адресою: Лубенський район, с. Снітине; 

- Якименку Олександру Олексійовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,2500 га за адресою: Лубенський район, с. Березівка, 

вул.Пушкіна, 20; 

- Лук’яненку Олексію Івановичу, Лук’яненку Віталію Васильовичу, 

Лук’яненко Ганні Володимирівні на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,5200 га за адресою: Лубенський район, с. Шинківщина, 

вул.Н.Курченко, 10. 



5.4. Для індивідуального садівництва: 

- Ментус Наталії Анатоліївні  на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0300 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш» земельна 

ділянка № 30. 

 

 

  

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 

 


