
                              

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня 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 Рося Сергія 

Вікторовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. В’язівок Лубенського району, площею 1,3400 га, 

кадастровий номер 5322884900:06:001:0026, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину  Росю С.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. 

  2. Відповідно до поданого клопотання громадянина Рося Петра 

Вікторовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. В’язівок  Лубенського  району, площею 1,3400 га, 

кадастровий номер 5322884900:06:001:0027, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322884600:05:001:0007.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину              

Росю П.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. 

3. Відповідно до поданого клопотання громадянки Фролової Юлії 

Романівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

га, кадастровий номер 5322881400:07:002:0021, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322881400:07:002:0125.   

      Земельну  ділянку, кадастровий номер 5322881400:07:002:0021, передати 

у  власність  громадянці  Фролової Ю.Р. та зобов’язати її: 

         -  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 

5322881400:07:002:0022, площею 0,0273 га, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322881400:07:002:0125.   

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 Дояра Сергія 

Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Висачки  Лубенського  району, площею 1,9152 га, 

кадастровий номер 5322881100:01:004:0147, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину            

Дояру С.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 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 Рябича Дмитра 

Павловича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322881100:01:004:0148, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину           

Рябичу Д.П. 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. 

 6. Відповідно до поданого клопотання громадянина Кулинича Артема 

Олександровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за  межами с. Висачки  Лубенського  району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322881100:01:004:0145, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину   

Кулиничу А.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. 

 7. Відповідно до поданого клопотання громадянина Писанці Сергію 

Миколайовичу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  

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

кадастровий номер 5322882700:04:008:0006, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322882700:04:008:0002.  

 Земельну ділянку, кадастровий номер 5322882700:04:008:0006, передати  

у  власність  громадянину Писанці С.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 5322882700:04:008:0005, площею 1,4000 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322882700:04:008:0002. 

 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 Крата Андрія 

Анатолійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322886200:07:004:0026, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  



      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину             

Крату А.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 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 Апанасьонка 

Миколи Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

га, кадастровий номер 5322881100:02:001:0027, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну   ділянку передати  у   власність   громадянину   

Апанасьонку М.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 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 Дорофія 

Володимира Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  межами с. Броварки  Лубенського  району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322886200:08:001:0025, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Дорофію В.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 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 Куца Руслана 

Валерійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322886200:08:001:0012, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину   Куцу Р.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. 

 12. Відповідно до поданого клопотання громадянина Кокошка 

Олександра Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  межами с. Хорошки  Лубенського  району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322887900:02:009:0025, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Кокошку О.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 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 Раєвського 

Анатолія Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

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

га, кадастровий номер 5322887400:08:003:0009, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Раєвському А.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 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. 

 14. Відповідно до поданого клопотання громадянина Жулковського 

Станіслава Владиславовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  межами с. Стадня  Лубенського  району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322885300:13:003:0029, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322885300:13:003:0027.  

       Земельну ділянку, кадастровий номер 5322885300:13:003:0029, передати  

у власність громадянину Жулковському С.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. 

 15. Відповідно до поданого клопотання громадянина Федорця Олега 

Вікторовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322885300:13:003:0030, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322885300:13:003:0027.  

       Земельну ділянку, кадастровий номер 5322885300:13:003:0030, передати  

у власність громадянину Федорцю 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 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. 

 16. Відповідно до поданого клопотання громадянина Мельникова 

Олександра Олександровича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  межами с. Стадня  Лубенського  району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322885300:13:003:0031, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322885300:13:003:0027.  

       Земельну ділянку, кадастровий номер 5322885300:13:003:0031, передати  

у власність громадянину Мельникову О.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. 

 17. Відповідно до поданого клопотання громадянина Стрільця Сергія 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Засулля Лубенського  району, площею 1,8863 га, 

кадастровий номер 5322886600:04:004:0003, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Стрільцю С.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 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. 

 18. Відповідно до поданого клопотання громадянина Скутаря Миколи 

Романовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Засулля Лубенського  району, площею 1,8863 га, 

кадастровий номер 5322886600:04:004:0002, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Скутарю М.Р. 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. 

 19. Відповідно до поданого клопотання громадянки Бассак Тетяни 

Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  межами с. Засулля Лубенського  району, площею 1,8863 га, 

кадастровий номер 5322886600:04:004:0004, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці  Бассак Т.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. 

 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. 

 20. Відповідно до поданого клопотання громадянина Семененка Юрія 

Євгенійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

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

кадастровий номер 5322886600:03:023:0002, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства.  

       Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянину           

Семененку Ю.Є. 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. 

21. Відповідно до поданого клопотання громадянина Антоненка 

Олександра Денисовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. П’ятигірці Лубенського району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322884900:07:004:0003, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884900:07:004:0196.  

      Земельну ділянку, кадастровий номер 5322884900:07:004:0003, передати у 

власність громадянину  Антоненку О.Д. 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 

5322884900:07:004:0004, площею 11,3844 га, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322884900:07:004:0196. 

 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. 

 

 

Лубенський міський голова              Олександр ГРИЦАЄНКО 


