
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

16 грудня  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 Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку за адресою: м. Лубни,                        

вул. Маяковського, 46, орієнтовною площею 0,0506 га, за цільовим 

призначенням - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на користь Лубенської територіальної 

громади в особі Лубенської міської ради. 

2. Надати  дозвіл Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку за адресою: м. Лубни,                        

вул. В. Бєлоруса, 35, орієнтовною площею 0,2300га за цільовим призначенням 

- для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку  

на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської 

ради. 

3.Надати  дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі 

«СвітАгро» юридична адреса: м. Лубни, вул. Метеорологічна, 35/2, та 

громадянину Півню Валерію Миколайовичу  на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку за адресою: м. Лубни,                        



вул. Метеорологічна, 35/2, орієнтовною площею 0,1443 га за цільовим 

призначенням - для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій. 

4. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

місцевості) за цільовими призначеннями: 

 4.1. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства: 

- Міщенко Мотроні Олександрівні на земельні ділянки орієнтовними 

площами 0,2500 га та 0,1900 га, за адресою: Лубенський район, с. Клепачі,         

4-й пров. Лісовий, 2; 

- Конвісар Ніні Андріївні на земельні ділянки орієнтовними площами 0,2500 

га та 0,1300 га, за адресою: Лубенський район, с. Лушники,  вул. Удайська, 26. 

 4.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд: 

- Дерикону Володимиру Миколайовичу на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. Тернівщина, вул. Кирпоноса, 13Б; 

- Рябку Григорію Григоровичу на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. В’язівок, вул. Новоселівська; 

- Кучерській Людмилі Олегівні на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. Войниха, вул. Садова, 19; 

- Кучерському Роману Валерійовичу на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. Войниха, вул. Польова, 22; 

- Совенко Світлані Володимирівні на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. Новаки, вул. Вишнева, 74; 

- Веремійчику Анатолію Андрійовичу на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. Матяшівка. 

 4.3. Для ведення особистого селянського господарства: 

- Масовець Аллі Володимирівні на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Кільцева, 24; 

- Пихтіну Анатолію Івановичу на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. Хорошки, вул. Миру, 19; 

- Салівановій Тетяні Олексіївні на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. Новаки, вул. Вишнева, 35; 

- Пампурі Юрію Миколайовичу на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. Барвінщина, вул. Новопроложена, 5А; 

- Стрюку Василю Петровичу на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Стадіонівська, 27; 

- Тищенку Михайлу Івановичу та Тищенко Марії Іванівні на земельну 

ділянку за адресою: Лубенський район, с. Березівка, вул. Пушкіна, 8; 

- Білокур Володимиру Васильовичу та Татарко Ользі Василівні на 

земельну ділянку за адресою: Лубенський район, с. Березоточа, вул. 

Покровська, 59; 



- Кадієвській Валентині Володимирівні на земельну ділянку за адресою:                   

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Сільська, 24. 

 4.4. Для індивідуального садівництва: 

- Теслі Надії Андріївні  на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0300 га  

за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна ділянка № 63; 

- Кравецькій Людмилі Михайлівні  на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0300 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», 

земельна ділянка № 112; 

- Юкальчуку Віктору Олександровичу  на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 135; 

- Кириленку Олександру Володимировичу  на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0300 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство 

«Лічмаш», земельна ділянка № 182; 

- Сімугіній Ірині Борисівні  на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0300 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна 

ділянка № 113; 

- Победрі Світлані Іванівні  на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0400 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна 

ділянка № 374; 

- Палюх Марині Олександрівні  на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0800 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна 

ділянка № 355; 

- Панченку Вадиму Олександровичу  на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0300 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», 

земельна ділянка № 111; 

- Юр'євичу Дмитру Вікторовичу   на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0300 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», 

земельна ділянка № 26; 

- Архіповій Наталії Русланівні   на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0400 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна 

ділянка № 34; 

- Олійник Людмилі Василівні   на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0300 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна 

ділянка № 86; 

- Колісник Людмилі Миколаївні   на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 280; 

-  Хоменко Ользі Юріївні   на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1200 

га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна ділянка № 72-

В; 

- Хоменко Олегу Володимировичу   на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 72-Б; 



- Петрик Анні Сергіївні   на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0300 

га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна ділянка № 72-

Д; 

- Сушку Сергію Павловичу  на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0300 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», земельна 

ділянка № 29. 

 

  

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 

 


