
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята  сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня  2021 року 

Про затвердження  проектів  

із землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки шляхом  

зміни її цільового призначення  

 

Розглянувши  подані заяви, керуючись Земельним кодексом України, 

Законами України «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки громадянину 

Ганноцькому Юрію Олександровичу на земельну ділянку за адресою:                 

м. Лубни, вул. Шкільна, 17, площею 0,0136 га, кадастровий номер 

5310700000:03:016:0068, яка перебуває у його власності.  

    Змінити цільове призначення вказаної земельної ділянки із земель для  

ведення особистого селянського господарства - на  землі  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  

    Громадянину Ганноцькому Ю.О. оформити  право  власності  на земельну 

ділянку в м. Лубни по вул. Шкільній, 17, площею 0,0136 га, кадастровий номер 

5310700000:03:016:0068, за цільовим призначенням -  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

2. Затвердити  проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки громадянці Коряк 

Катерині Михайлівні  на земельну ділянку за адресою: м. Лубни,                           

вул. Кононівська, 92-В, площею 0,0944 га, кадастровий номер 

5310700000:05:066:0004, яка перебуває у її власності.  

 Змінити цільове призначення вказаної земельної ділянки із земель для 

ведення особистого селянського господарства - на  землі  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  

Громадянці  Коряк К.М. оформити право власності на земельну ділянку в      

м. Лубни по вул. Кононівська, 92-В, площею 0,0944 га, кадастровий номер 

5310700000:05:066:0004, за цільовим призначенням - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  

3. Затвердити  проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки Лубенському 

медичному фаховому коледжу Полтавської обласної ради, юридична адреса: 



м. Лубни, вул. Інститутська, 74,  на земельну ділянку за адресою: м. Лубни,       

вул. П’ятикопа, 26-а, площею 0,2731 га, кадастровий номер 

5310700000:05:075:0008, яка перебуває у його постійному користуванні.  

 Змінити цільове призначення вказаної земельної ділянки із земель для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги - на  землі  для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.  

Лубенському медичному фаховому коледжу Полтавської обласної ради 

оформити право постійного користування на земельну ділянку в м. Лубни по     

вул. П’ятикопа, 26-а, площею 0,2713 га, кадастровий номер 

5310700000:05:075:0008, за цільовим призначенням - для  будівництва та 

будівель закладів освіти. 

 

Лубенський міський  голова                               Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


