
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята  сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

17 лютого  2022 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. Київська, 

11М, за цільовим призначенням - для  розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості на користь Лубенської територіальної 

громади в особі Лубенської міської ради. 

2. Надати  дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі 

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

громадянину Півню Валерію Миколайовичу та Акціонерному товариству 

«Укртелеком», юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 33, 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 0,0360 га за 

цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури. 

3. Надати дозвіл ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «Вишневецьких 7», юридична 

адреса: м. Лубни, вул. Вишневецьких, 7, на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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



вул. Вишневецьких, 7, за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку.   

4. 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. Лисенка, 14, 

орієнтовною площею 0,1648 га за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на користь Лубенської 

територіальної громади в особі Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

5.  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. Достоєвського, 16, 

орієнтовною площею 0,1040 га за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на користь Лубенської 

територіальної громади в особі Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

6. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за 

цільовими призначеннями: 

6.1. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства: 

- Богомолу Олександру Васильовичу на земельні ділянки орієнтовними 

площами 0,10 га та 0,48 га, за адресою: Лубенський район,                               

с. Покровське, вул. Соборна, 23; 

- Лаптію Олександру Івановичу на земельні ділянки орієнтовними 

площами 0,25 га та 0,3792 га, за адресою: Лубенський район, с. Снітин, 

вул. Вишнева, 16. 

6.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

- Грубі Олександру Борисовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,15 га за адресою: Лубенський район, с. Піски, вул. Разіна, 3; 

- Винограду Степану Сергійовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,25 га за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці,                  

вул. Шевченка, 21; 

- Поздняковій Ганні Юріївні на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,04 га за адресою: Лубенський район, с. Солониця, вул. Пушкіна, 37а; 

- Криловецькій Ганні Андріївні на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,25 га за адресою: Лубенський район, с. Вільшанка,                    

вул. Центральна, 71; 



- Онищуку Віктору Миколайовичу та Онищуку Миколі Вікторовичу 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,12 га за адресою: 

Лубенський район, с. Покровське, вул. Соборна,14; 

- Литвиненко Ларисі Василівні на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,25 га за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці,                        

вул. Степова, 39; 

- Реві Ярославу Олександровичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,24 га за адресою: Лубенський район, с. Новаки,                            

вул. Першотравнева, 20; 

- Вишневській Галині Анатоліївні на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,25 га за адресою: Лубенський район, с. Шершнівка,                  

вул. Наливайка, 20. 

6.3      Для ведення особистого селянського господарства: 

-   Онищуку Віктору Миколайовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,38 га за адресою: Лубенський район, с. Покровське,                 

вул. Соборна; 

-   Кононенку Григорію Павловичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,33 га за адресою: Лубенський район, с. Мацківці; 

-   Бахурі Олегу Федоровичу на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,30 га за адресою: Лубенський район, с. Мацківці; 

-   Гонтар Ірині Вікторівні на земельну ділянку орієнтовною площею    

0,05 га за адресою: Лубенський район, с. Новаки,                                                

вул. Першотравнева,18; 

- Панченко Надії Степанівні на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,25 га за адресою: Лубенський район, с. Крем’янка; 

- Дудник Зої Олексіївні на земельну ділянку орієнтовною площею 0,35 

га за адресою: Лубенський район, с. В’язівок, вул. Лісна,1; 

- Горошку Івану Олексійовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 1,20 га за адресою: Лубенський район, с. Вовчик; 

- Угляниці Григорію Миколайовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,63 га за адресою: Лубенський район, с. Вищий Булатець; 

- Глущенко Лідії Дмитрівні на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,30 га за адресою: Лубенський район, с. Снітине, вул. Молодіжна; 

- Яковченку Віктору Васильовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,47 га за адресою: Лубенський район, с. Березівка, вул. Тупік1 

б. 14;  

- Карнафель Людмилі Костянтинівні на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,44 га за адресою: Лубенський район, с. Стадня,                            

вул. Урожайна, 2;  

- Божченку Івану Олексійовичу на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,21 га за адресою: Лубенський район, с. Снітин,                            

вул. Піотровського, 8; 

- Мицик Ганні Андріївні на земельну ділянку орієнтовною площею 0,24 

га за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Депутатська, 14. 

6.4. Для індивідуального садівництва: 



- Чубу Володимиру Олександровичу  на земельну ділянку 

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

«Лічмаш», земельна ділянка № 334; 

- Дудник Юлії Григорівні  на земельну ділянку орієнтовною площею 

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

ділянка № 331; 

- Марченко Ользі Олексіївні  на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 300; 

- Тищенко Людмилі Олексіївні  на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 345; 

- Кінзерському Євгену Олександровичу на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0600 га  за адресою: м. Лубни, садове товариство 

«Лічмаш», земельна ділянка № 145; 

- Шутіловій Олені Василівні  на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 332; 

- Корнієнко Оксані Олексіївні  на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 281; 

- Голодовій Ользі Григорівні  на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 346;- 

- Горбулі Володимиру Івановичу   на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 23; 

- Ляховій Зінаїді Михайлівні   на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 105; 

- Герасименку Геннадію Івановичу   на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 159; 

- Мимоходу Ігорю Михайловичу на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 362; 

- Мовчанюк Ларисі Василівні на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 103; 

-Билінкіну Сергію Михайловичу на земельну ділянку орієнтовною 

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

земельна ділянка № 104. 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 

 


