
                              

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

11 листопада 2021року 

Про передачу земельних ділянок  

у власність учасникам бойових дій 

 

Розглянувши звернення учасників АТО/ООС, керуючись Земельним 

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

самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила:  

1. Відповідно до поданого клопотання громадянина Ольського Юрія 

Олексійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Оріхівка Лубенського району, площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 5322885300:14:023:0001, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Ольському 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 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 громадянина Кіктенка 

Олександра Володимировича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  межами с. Луки  Лубенського  району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322884600:05:001:0019, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:05:001:0007.  

      Земельну   ділянку, кадастровий номер 5322884600:05:001:0019, передати  

у   власність   громадянину   Кіктенку 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 земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322885300:12:004:0012, площею 2,0000 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322885300:12:004:0105.   

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. 

3. Відповідно до поданого клопотання громадянина Гука Миколи 

Ігоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  за межами с. Оріхівка Лубенського району, площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 5322885300:14:023:0003, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322885300:14:003:0182.   

      Земельну  ділянку, кадастровий номер 5322885300:14:023:0003, передати 

у  власність  громадянину  Гук 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.  

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну реєстрацію 

права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий номер 

5322885300:14:023:0004, площею 0,3180 га, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322885300:14:003:0182.   

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. 

 4. Відповідно до поданого клопотання громадянина Тараненка 

Віталія Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

га, кадастровий номер 5322884600:05:001:0016, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:05:001:0007.  

      Земельну   ділянку, кадастровий номер 5322884600:05:001:0016, передати  

у   власність   громадянину   Тараненку 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 земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322884600:05:001:0018, площею 5,2588 га, що утворилася в 



результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:05:001:0007.   

Управління 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 громадянина Журавля Юрія 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Михнівці  Лубенського  району, площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 5322884900:06:003:0118, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322884900:06:003:0118 .  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322884900:06:003:0118, передати  

у   власність   громадянину   Журавлю Ю.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.  

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну реєстрацію 

права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий номер 

5322884900:06:003:0119, площею 14,4902 га, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322884900:06:003:0394. 

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. 

 6. Відповідно до поданого клопотання громадянина Голода Андрія 

Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  за  межами с. Халепці, Лубенського  району,  площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322883200:06:001:0047, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку  передати  у  власність  громадянину           

Голоду 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. 

 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. 

  7. Відповідно до поданого клопотання громадянина Докторовича 

Володимира Володимировича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  межами с. Михнівці,  Лубенського  району, 

площею 1,4995 га, кадастровий номер 5322884900:06:003:0019, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 



утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884900:06:003:0396.  

      Земельну   ділянку, кадастровий номер 5322884900:06:003:0019, передати  

у   власність   громадянину   Докторовичу 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 земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322884900:06:003:0069, площею 0,4180 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884900:06:003:0019.   

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. 

  8. Відповідно до поданого клопотання громадянина Приходька 

Ростислава Анатолійовича  затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  межами с. Крем’янка  Лубенського  району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322885300:12:004:0038, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322885300:12:004:0105.  

      Земельну   ділянку, кадастровий номер 5322885300:12:004:0038, передати  

у   власність   громадянину   Приходьку Р.А. 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 5322885300:12:004:0012, площею 2,0000 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322885300:12:004:0105.   

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. 

  9. Відповідно до поданого клопотання громадянина Степури Ігоря 

Вікторовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Вищий Булатець  Лубенського  району, площею 2,0000 

га, кадастровий номер 5322881400:06:001:0318, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  



       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Степурі І.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 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 громадянина Вітрова Віталія 

Вікторовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Мацкова Лучка  Лубенського  району, площею 2,0000 

га, кадастровий номер 5322884000:03:003:0167, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Вітрову 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 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 Мудрака Сергія 

Федоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Пулинці Лубенського району, площею 2,00 га, 

кадастровий номер 5322882700:07:001:0008, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, яка утворилася шляхом поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322882700:07:001:0071.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину           

Мудраку С.Ф. 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 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 Лутченка 

Вячеслава Олексійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Новаки Лубенського району, площею 2,00 га, 

кадастровий номер 5322885100:03:015:0006, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину        

Лутченку 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. 

 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. 

13. Відповідно до поданого клопотання громадянина Терпая Петра 

Михайловича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Пулинці Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322882700:07:001:0009, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322882700:07:001:0071.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322882700:07:001:0009, передати у 

власність громадянину Терпаю П.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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну реєстрацію 

права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий номер 

5322882700:07:001:0010,  площею 0,7445 га, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322882700:07:001:0071.   

Управлінню у Лубенському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету 

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

документації із землеустрою. 

14. Відповідно до поданого клопотання громадянина Марченка Євгенія 

Вікторовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

га, кадастровий номер 5322884900:06:003:0121, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Марченку Є.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 у Лубенському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету 

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

документації із землеустрою. 

 

Лубенський міський голова              Олександр ГРИЦАЄНКО 


