
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

11 листопада  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 громадянці Гузь Лесі Сергіївні  на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

0,0092 га за адресою: м. Лубни, вул. Авіаторська, 52,  за цільовим 

призначенням  - для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі.   

2. Надати дозвіл Литвяківському споживчому товариству, юридична 

адреса: Лубенський район, с. Литвяки, вул. Миру, 5, на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку за адресою: Лубенський район,         

с. Литвяки, вул. Миру, 5, за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. 

 3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

місцевості) за цільовими призначеннями: 

3.1. Для індивідуального садівництва: 

- Шевченку Сергію Олександровичу  на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0900 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», 

земельна ділянка № 108; 

- Кухті Наталії Михайлівні  на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0600 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна 

ділянка № 386 г. 

3.2. Для будівництва індивідуальних гаражів: 



- Джадану Сергію Андрійовичу на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Кузні,35- Б , гараж №2; 

- Джадану Сергію Андрійовичу на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Кузні,35- Б , гараж №1. 

3.3. Для ведення особистого селянського господарства: 

- Мищенко Юлії Анатоліївні на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. Снітине, вул. Медична; 

- Рублінському Михайлу Івановичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Хорошки, вул. Молодіжна. 

 

  

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 

 


