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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

11 листопада  2021 року 

Про передачу громадянам у власність  

земельних ділянок, які перебувають у 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 Розенкової 

Світлани Михайлівні затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Лубни, площею 0,0598 га, кадастровий номер 

5310700000:02:034:0011, за цільовим призначенням – для індивідуального 

садівництва.       

              Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці      

Розенковій 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. 

  Відділу №1 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: 

- Синенку Віталію Михайловичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Садова, 4, площею 0,1941 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:001:0256, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,0885 га, кадастровий номер 

5322883201:01:001:0254, для ведення особистого селянського господарства; 
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- Карпець Варварі Миколаївні земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці, вул. Хутірська, 27, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322884001:01:002:0165, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та площею 0,1737 га, кадастровий номер 

5322884001:01:002:0166, для ведення особистого селянського господарства; 

- Жигілю Григорію Михайловичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Степова, 17, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322886201:01:005:0068, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 

0,2300 га, кадастровий номер 5322886201:01:005:0070 для ведення особистого 

селянського господарства; 

 2.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар-

ських будівель і споруд (присадибна ділянка): 

- Компанієць Марії Ларіонівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Новаки, вул. Шкільна, 14, площею 0,2029 га, 

кадастровий номер 5322885101:01:002:0063; 

- Цяцьці Любові Дмитрівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Оріхівка, вул. Комарова, 5, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322885301:01:004:0112; 

- Власенко Наталії В’ячеславівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Мацкова Лучка, вул. Кооперативна, 7а, площею 0,2500 

га, кадастровий номер 5322884002:02:001:0146; 

- Паш-Потіцькій Наталії Сергіївні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район с. Новаки, вул. Глибока, 7, площею 0,1215 га, кадастровий 

номер 5322885101:01:001:0075; 

- Шудрик Катерині Омельянівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Степова, 9, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322886201:01:005:0069; 

- Бузі  Владиславу Сергійовичу земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Тракторна, 34, площею 0,0522 га, кадастровий номер 

5310700000:02:005:0055; 

- Сторчак Олені Олександрівні земельну ділянку за адресою:                   

м. Лубни, вул. 18 Вересня, 8, площею 0,0460 га, кадастровий номер 

5310700000:07:071:0137; 

- Бугаєць Надії Степанівні земельну ділянку за адресою: м. Лубни,     

вул. Лермонтова, 82, площею 0,0341 га, кадастровий номер 

5310700000:05:020:0039; 

- Дімітрієвій Ніні Володимирівні земельну ділянку за адресою:                

м. Лубни, вул. Владислава Бєлоруса, 8, площею 0,0651 га, кадастровий номер 

5310700000:05:009:0028;  

- Мелешко Євгенії Олексіївні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. тупик Руденко Людмили,17 площею 0,0620 га, кадастровий номер 

5310700000:05:038:0016; 
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- Куліковській Ользі Станіславівні земельну ділянку за адресою:          

м. Лубни, вул. Володимира Леонтовича, 43, площею 0,0682 га, кадастровий 

номер 5310700000:03:080:0017; 

- Писаренку Григорію Миколайовичу земельну ділянку за адресою:    

м. Лубни, вул. Паркова, 17, площею 0,0516 га, кадастровий номер 

5310700000:07:056:0029; 

- Кравченку Віталію Андрійовичу земельну ділянку за адресою:             

м. Лубни,  вул. Шкільна, 9А, площею 0,0600 га, кадастровий номер 

5310700000:03:016:0072; 

- Губренку Володимиру Федоровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вищий Булатець, вул. Шкільна, 24, площею 0,2254 га, 

кадастровий номер 5322881401:01:002:0336; 

- Хоменко Вірі Олексіївні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Снітин, вул. Армійська, 40, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322886201:01:001:0359; 

- Загинайлу Миколі Григоровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Войниха, вул. Гагаріна, 17, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322881201:01:003:0141; 

- Лукаш Надії Іванівні земельну ділянку за адресою: Лубенський район 

с. Мацківці, вул. Першотравнева, 17, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0428; 

- Мищенко Юлії Анатоліївні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Снітине, вул. Медична, 25, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322887907:07:001:0057; 

2.3.  Для ведення особистого селянського господарства: 

- Загинайлу Миколі Григоровичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Войниха, вул. Гагаріна, 17, площею 0,1044 га, 

кадастровий номер 5322881201:01:003:0142; 

- Ірклієнку Григорію Васильовичу земельну ділянку за адресою:           

Лубенський район, с. Крутий Берег, вул. Центральна, 68, площею 0,1700 га, 

кадастровий номер 5322887402:02:001:0063; 

- Темченко Світлані Дмитрівні на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Крутий Берег, провул. Річний, 22, площею 0,2276 га, 

кадастровий номер 5322887402:02:004:0113. 

2.4. Для індивідуального садівництва: 

- Петрик Ганні Петрівні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, садове 

товариство «Лічмаш», ділянка №43, площею 0,1200 га, кадастровий номер 

5310700000:03:100:0153; 

- Буканову Олексію Миколайовичу земельну ділянку за адресою:                

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», ділянка №27, площею 0,0713 га, 

кадастровий номер 5310700000:03:094:0012; 

- Букановій Оксані Іванівні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

садове товариство «Лічмаш», ділянка № 10, площею 0,1139 га, кадастровий 

номер 5310700000:03:100:0151; 
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- Литвиненко Світлані Вікторівні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

садове товариство «Лічмаш», ділянка №172, площею 0,0300 га, кадастровий 

номер 5310700000:03:100:0154. 

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: 

- Карпець Ользі Юріївні та Карпцю Артему Степановичу земельну 

ділянку за адресою: м. Лубни, вул. Зайкевича, 18, площею 0,0603 га, 

кадастровий номер 5310700000:07:089:0013, за цільовим призначенням – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

- Галушевському Анатолію Йосиповичу та Купенку Олександру 

Сергійовичу   земельну ділянку за адресою: м. Лубни, вул. Тернівська, 44,  

площею 0,1000 га, кадастровий номер 5310700000:07:087:0044, за цільовим 

призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

 

 

 

       Лубенський міський  голова                           Олександр ГРИЦАЄНКО 


