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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята  сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

17 лютого  2022 року 

Про передачу громадянам у власність  

земельних ділянок, які перебувають у користуванні 

Розглянувши звернення громадян, керуючись Земельним кодексом 

України, Законами України «Про землеустрій», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила:  

          1. Відповідно до поданого клопотання громадянки Бершової Ольги 

Олександрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в м. Лубни, 1 Плютенці, (біля житлового будинку № 57 по вул. 2 

Плютенці), площею 0,0024 га, кадастровий номер 5310700000:05:006:0106, 

за цільовим призначенням – для будівництва індивідуальних гаражів.     

  

              Вказану земельну ділянку передати  у власність громадянці        

Бершовій О.О. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 2. Відповідно до глави 14 Земельного кодексу України, поданих заяв 

та технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) надати безоплатно у власність 

земельні ділянки за цільовим призначенням: 

2.1. Для  будівництва  та обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 

особистого селянського господарства: 

- Чигирину Максиму Олеговичу земельні ділянки за адресою:                      

м. Лубни, вул. Калинова, 54, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:04:030:0037, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 

0,0310 га, кадастровий номер 5310700000:04:030:0036, для ведення 

особистого селянського господарства; 

- Семенюті Івану Павловичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці, вул. Центральна, 55, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322884001:01:001:0414, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
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(присадибна ділянка) та площею 0,2217 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0427, для ведення особистого селянського господарства; 

- Янголу Оксані Іванівні земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Оріхівка, вул. 1 Травня, 7, площею 0,1500 га, кадастровий номер 

5322885301:01:002:0022, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 

0,3500 га, кадастровий номер 5322885301:01:002:0021, для ведення 

особистого селянського господарства; 

- Кобзарю Сергію Васильовичу земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. В’язівок, вул. Лісна, 3, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322884902:02:0037, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 

0,1432 га, кадастровий номер 5322884902:02:005:0040, для ведення 

особистого селянського господарства; 

- Литвих Марії Григорівні земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Халепці, вул. Шкільна, 1, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883204:04:001:0016, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 

0,0500 га, кадастровий номер 5322883204:04:001:0017, для ведення 

особистого селянського господарства; 

- Децюрі Людмилі Миколаївні земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Окіп, вул. Лісна, 15, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322885401:01:001:0679, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

та площею 0,2600 га, кадастровий номер 5322885401:01:001:0160, для 

ведення особистого селянського господарства; 

- Якимасі Людмилі Миколаївні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Князя Володимира, 15, площею 0,1000 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:001:0365, кадастровий номер 

5322885401:01:001:0679, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 

0,5300 га, кадастровий номер 5322886201:01:001:0366, для ведення 

особистого селянського господарства. 

 2.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 

- Кочерзі Володимиру Федоровичу земельну ділянку за адресою:           

м. Лубни, вул. Прикордонників, 22-А, площею 0,0549 га, кадастровий номер 

5310700000:02:085:0012; 

- Бабенку Олегу Анатолійовичу земельну ділянку за адресою:                              

м. Лубни, вул. Володимира Леонтовича, 7, площею 0,0670 га, кадастровий 

номер 5310700000:03:076:0033; 

 - Болюбашу Геннадію Андрійовичу земельну ділянку за адресою:                    

м. Лубни, вул. Степова, 53, площею 0,0427 га, кадастровий номер 

5310700000:07:071:0140; 
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- Терещенко Тетяні Михайлівні земельну ділянку за адресою:                                

м. Лубни, вул. П. Осипенко, 57, площею 0,0638 га, кадастровий номер 

5310700000:01:091:0078; 

- Зайченку Анатолію Віталійовичу земельну ділянку за адресою:                    

м. Лубни, вул. Г. Сковороди, 45, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:04:059:0025; 

- Сидоренку Дмитру Сергійовичу земельну ділянку за адресою:                     

м. Лубни, вул. Дружби, 23, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:03:008:0089; 

- Терещенко Євгенії Олександрівні земельну ділянку за адресою:           

м. Лубни, другий тупик Верстатобудівників, 3, площею 0,0989 га, 

кадастровий номер 5310700000:02:068:0051; 

- Єрмолаєвій Тетяні Володимирівні земельну ділянку за адресою:                

м. Лубни, вул. 8 Березня, 24А, площею 0,0615 га, кадастровий номер 

5310700000:03:030:0009; 

- Фроловій Вікторії Олександрівні земельну ділянку за адресою:                  

м. Лубни, вул. Паркова, 77, площею 0,0566 га, кадастровий номер 

5310700000:07:066:0046; 

- Чамор Вікторії Вікторівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Березівка, вул. Пушкіна, 35, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322880301:01:001:0134 

- Бурдиму Володимиру Івановичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Солониця, 1-й пров. Миру, 1, площею 0,1477 га, 

кадастровий номер 5322886605:05:001:0519; 

- Ростилу Миколі Тимофійовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Олександрівка, вул. Дружби, 17, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322884903:03:001:0091; 

- Ісаку Івану Юрійовичу земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці, вул. Суворова, 8, площею 0,1969 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0431; 

- Воблому Андрію Григоровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Новаки, вул. Вишнева, 56, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322885101:01:008:0040; 

- Пєнцовій Юлії Вікторівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Гетьмана, 13, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:003:0143; 

- Крябичу Андрію Григоровичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вовчик, вул. Попова, 51, площею 0,1838 га, 

кадастровий номер 5322881101:01:002:0346; 

- Пилипенку Григорію Івановичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вовчик, вул. Садова, 27, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322881101:01:003:0382; 

- Давиденко Вірі Петрівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Снітин, вул. Депутатська, 5, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322886201:01:002:0165; 
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- Мосійчук Валентині Володимирівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Засулля, вул. Лугова, 16а, площею 0,0866 га, 

кадастровий номер 5322886601:01:001:0978; 

- Гонтар Ірині Сергіївні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки, вул. Першотравнева, 18, площею 0,0966 га, кадастровий 

номер 5322885101:01:002:0061; 

- Мицик Ганні Андріївні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Снітин, вул. Депутатська, 14, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322886201:01:002:0164; 

- Мірошніченку Олександру Миколайовичу земельну ділянку за 

адресою: Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Степова, 12, площею 0,2500 

га, кадастровий номер 5322885301:01:002:0030; 

- Минку Євгену Анатолійовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вищий Булатець, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322881401:01:001:0435; 

- Шапковому Ігорю Кузьмичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вищий Булатець, вул. Козацька, 23, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322881401:01:001:0434; 

- Яременко Жанні Олександрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вищий Булатець, вул. Козацька, 4, площею 0,2340 га, 

кадастровий номер 5322881401:01:001:0432; 

- Нечипоренко Світлані Григорівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Першотравнева, 24, площею 0,2463 

га, кадастровий номер 5322883201:01:001:0260; 

- Сватко Марії Михайлівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вовчик, вул. Іларіона Сухомлина, 84, площею 0,2500 

га, кадастровий номер 5322881101:01:003:0386; 

- Ірклієнку Григорію Васильовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Крутий Берег, вул. Центральна, 68, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322887402:02:001:0062; 

- Пинзарь Ользі Миколаївні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці, вул. Молодіжна, 19, площею 0,1888 га, 

кадастровий номер 5322884001:01:002:0139; 

- Бендрик Вірі Михайлівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Ісківці, вул. Конституції, 29, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322882701:01:002:0129; 

- Беренді Ганні Юріївні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Клепачі, 2-й пров. Соборності, 11, площею 0,2500га, кадастровий 

номер 5322883202:02:002:0219; 

- Кожем’якіній Тамарі Миколаївні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Степова, 40, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:003:0329; 

- Гаркавій Ользі Віталіївні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Соснова, 8, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:004:0061; 
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- Тригуб Раїсі Іванівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Михнівці, вул. Зої Космодем’янської, 9, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322884901:01:001:0196; 

- Шамро Марії Олексіївні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Михнівці, вул. Зої Космодем’янської, 15, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322884901:01:001:0197; 

- Давиденко Любові Петрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Братів Власенко, 5А, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:035:0001; 

- Дикуші Денису Миколайовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Кузубівка, вул. Центральна, 5, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322881104:04:001:0783; 

- Осадчук Світлані Петрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Піотровського, 31А, площею 0,1265 га, 

кадастровий номер 5322886201:01:002:0166; 

- Завгородньому Олександру Миколайовичу земельну ділянку за 

адресою: Лубенський район, с. Клепачі, вул. Лісова, 1, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883200:02:002:0232; 

- Галинцю Івану Васильовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Хорошки, вул. Зелена, 30, площею 0,2497 га, 

кадастровий номер 5322887901:01:005:0187. 

2.3. Для ведення особистого селянського господарства: 

- Чамор Вікторії Вікторівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Березівка, вул. Пушкіна, 36, площею 0,4800 га, 

кадастровий номер 5322880301:01:001:0132; 

- Березі Любові Олексіївні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Кревелівка, вул. Новоселівка, 5, площею 0,5062 га, кадастровий 

номер 5322880302:02:001:0046; 

- Усу Івану Григоровичу земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. В’язівок, площею 0,2533 га, кадастровий номер 

5322884902:02:006:0058; 

- Назарко Лідії Федорівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці, площею 0,6000 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0430; 

- Голомудьку Максиму Анатолійовичу земельну ділянку за 

адресою: Лубенський район, с. Мацківці, площею 0,6000 га, кадастровий 

номер 5322884001:01:001:0429; 

- Іващенко Любові Степанівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Вовчик, площею 0,4400 га, кадастровий номер 

5322881101:01:001:0175; 

- Плаксі Наталії Василівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. В’язівок, площею 0,3376 га, кадастровий номер 

5322884900:06:001:0028; 

- Кочубею Миколі Миколайовичу земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Тернівщина, вул. Молодіжна, 113, площею 0,3300 га, 

кадастровий номер 5322881207:07:002:0316; 
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- Педорич Марії Григорівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Халепці, площею 0,3000 га, кадастровий номер 

5322883204:04:001:0018; 

- Михайленко Ользі Олександрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Березівка, площею 0,2000 га, кадастровий номер 

5322880301:01:001:0131; 

- Чамор Оксані Олександрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Березівка, площею 0,0600 га, кадастровий номер 

5322880301:01:001:0133; 

- Дячук Раїсі Іванівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки, туп. Вознесенської, 10, площею 0,1078 га, кадастровий 

номер 5322885101:01:007:0006; 

- Пазенко Вірі Іванівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. В’язівок, площею 0,1044 га, кадастровий номер 

5322884902:02:006:0057; 

- Конько Катерині Григорівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Хорошки, вул. Дружби, 4, площею 0,4000 га, 

кадастровий номер 5322887901:01:005:0189; 

- Сизенко Любові Іванівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Шинківщина, площею 0,2270 га, кадастровий номер 

5322880306:06:001:0061; 

- Гуржій Ніні Федорівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Шинківщина, вул. Н.Курченко, 14, площею 0,3729 га, кадастровий 

номер 5322880306:06:001:0060; 

- Куць Валентині Михайлівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці, площею 0,3000 га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0432; 

- Яременко Валентині Олександрівні земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Шершнівка, вул. Дружби, площею 0,3200 га, 

кадастровий номер 5322888901:01:001:0197. 

- Мисник Вірі Григорівні земельну ділянку за межами с. Калайдинці 

Лубенського району, площею 0,8000 га, кадастровий номер 

5322883200:09:001:0328; 

-  Священку Валерію Олександровичу на  земельну ділянку за 

адресою:                м. Лубни, провулок Матросова, 11, площею 0,0264 га, 

кадастровий номер 5310700000:02:055:0044. 

2.4. Для індивідуального садівництва: 

- Левадному Артему Олександровичу земельну ділянку за адресою:            

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», ділянка №154, площею 0,0700 га, 

кадастровий номер 5310700000:03:100:0158; 

- Єршовій Аліні Василівні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

садове товариство «Лічмаш», ділянка № 67, площею 0,0407 га, кадастровий 

номер 5310700000:03:094:0016; 

- Єршову Ігорю Віталійовичу земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

садове товариство «Лічмаш», ділянка № 61, площею 0,0376 га, кадастровий 

номер 5310700000:03:094:0017; 
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- Мазаньку Андрію Володимировичу земельну ділянку за адресою:            

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», ділянка № 65, площею 0,0865 га, 

кадастровий номер 5310700000:03:094:0019; 

- Турчику Володимиру Васильовичу земельну ділянку за адресою:             

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», ділянка № 156, площею 0,0300 га, 

кадастровий номер 5310700000:03:100:0159; 

- Ментус Наталії Анатоліївні земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

садове товариство «Лічмаш», ділянка № 30, площею 0,0401 га, кадастровий 

номер 5310700000:03:094:0018; 

-  Панченку Вадиму Олександровичу земельну ділянку за адресою:           

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш», ділянка № 111, площею 0,0240 га, 

кадастровий номер 5310700000:03:100:0161; 

-  Виговській Світлані Борисівні земельну ділянку за адресою: м. 

Лубни, садове товариство «Лічмаш», ділянка № 335, площею 0,0413 га, 

кадастровий номер 5310700000:03:081:0013; 

- Нішкуру Аркадію Вікторовичу земельну ділянку за адресою: м. 

Лубни, вул. Монастирська,14, площею 0,1190 га, кадастровий номер     

5310700000:06: 008:0123; 

- Джежері Аллі Петрівні земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Калайдинці, 2-й пров. Рубцова, площею 0,0612 га, кадастровий 

номер 5322883201:01:001:0261. 

2.5. Для будівництва індивідуальних гаражів: 

    -   Бершову Олександру Вікторовичу на  земельну ділянку за адресою:        

м. Лубни, вул. 2 Плютенці, 57-Г, площею 0,0040 га, кадастровий номер 

53107000000:05:006:0107; 

- Джадану Сергію Андрійовичу на  земельну ділянку за адресою:        

м. Лубни, вул. Кузні, 35-Б (гараж №1), площею 0,0028 га, кадастровий 

номер 53107000000:06:011:0034; 

- Джадану Сергію Андрійовичу на  земельну ділянку за адресою:        

м. Лубни, вул. Кузні, 35-Б (гараж №2), площею 0,0028 га, кадастровий 

номер 53107000000:06:011:0033. 

3. Відповідно до ст. 89 Земельного кодексу України поданих заяв та 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) надати безоплатно у спільну сумісну 

власність: 

      - Власенку Олексію Михайловичу, Євтушенку Сергію 

Володимировичу, Грицюк Ірині Миколаївні земельну ділянку за 

адресою: м. Лубни, вул. Миру, 8, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:02:070:0065, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

    -   Великову Андрію Сергійовичу та Кривсун Наталії Василівні 

земельну ділянку за адресою: м. Лубни, вул. Драгоманова, 171, площею 

0,0622 га, кадастровий номер 5310700000:07:073:0050, за цільовим 

призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 
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   - Рудик Антоніні Григорівні, Конько Катерині Григорівні та Манько 

Оксані Григорівні земельну ділянку за адресою: Лубенський район,                    

с. Хорошки, вул. Дружби, 4, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5322887901:01:005:0188. 

 

 

       Лубенський міський  голова                           Олександр ГРИЦАЄНКО 


