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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

10 червня  2021 року 

Про передачу земельних ділянок 

громадянам у власність  

 

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 Передерій Надії 

Петрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Литвяки Лубенського району, площею 1,25 га, 

кадастровий номер 5322883900:05:004:0048, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883900:05:004:0039.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322883900:05:004:0048 передати 

у власність громадянці Передерій Н.П. 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 земельні ділянки кадастровий 

номер 5322883900:05:004:0050, площею 0,50 га, кадастровий номер 

5322883900:05:004:0049 площею 2,33 га, кадастровий номер 

5322883900:05:004:0043 площею 0,66 га, кадастровий номер 

5322883900:05:004:0042 площею 1,60 га, що утворилися в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322883900:05:001:0039. 

 Відділу 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 Кочерги Юрія 

Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Кононівка Лубенського району, площею 1,4767 га, 
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кадастровий номер 5322881400:08:001:0013, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину         

Кочерзі Ю.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. 

 Відділу 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 Остапенко 

Світлани Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Стадня Лубенського району, площею 1,0000 

га, кадастровий номер 5322885300:13:003:0025, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці      

Остапенко С.Г. та зобов’язати її: 

 -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України; 

 -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Відділу 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 громадянки Павленко Олени 

Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Матяшівка Лубенського району, площею 1,1679 га, 

кадастровий номер 5322885300:03:005:0021, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці      

Павленко О.Г. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України; 

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Відділу 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 громадянки Артеменко 

Любові Миколаївни (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Назарівка Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322888900:03:005:0075, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322888900:03:005:0057 площею 6,3800 га.  
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 Земельну ділянку кадастровий номер 5322888900:03:005:0075 передати 

у власність громадянці Артеменко Л.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 з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322888900:03:005:0074, площею 0,3800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322888900:03:005:0057. 

 Відділу 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 Резвіна Максима 

Юрійовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Назарівка Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322888900:03:005:0076, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322888900:03:005:0057 площею 6,3800 га.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322888900:03:005:0076 передати 

у власність громадянину Резвіну М.Ю.  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 5322888900:03:005:0074, площею 0,3800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322888900:03:005:0057. 

 Відділу 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 Бойка Артура 

Васильовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами с. Назарівка Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322888900:03:005:0073, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322888900:03:005:0057, площею 6,3800 га.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322888900:03:005:0073 передати 

у власність громадянину Бойку А.В.  та зобов’язати його: 
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         -  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 5322888900:03:005:0074, площею 0,3800 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322888900:03:005:0057. 

 Відділу 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 Сметанка Сергія 

Анатолійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами с. Вільшанка Лубенського району, площею 0,0500 га, 

кадастровий номер 5322884600:12:001:0075, за цільовим призначенням – 

для індивідуального садівництва.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину   

Сметанку С. 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. 

 Відділу 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 громадянки Кузьмич Наталії 

Олександрівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, розташованої за межами с. Броварки Лубенського району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322886200:07:005:0011, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322886200:07:005:0041.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322886200:07:005:0011 передати 

у власність громадянці Кузьмич Н.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. 

 Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322886200:07:005:0012, площею 3,2000 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322886200:07:005:0041. 
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 Відділу 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 громадянки Ткаченко Надії 

Никифорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, розташованої за межами с. Броварки Лубенського району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322886200:07:022:0004, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322886200:07:022:0001.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322886200:07:022:0004 передати 

у власність громадянці Ткаченко Н.Н. 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 5322886200:07:022:0005, площею 0,4000 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер, 

5322886200:07:022:0001. 

 Відділу 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 громадянки Гугейко 

Катерини Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, розташованої за межами с. Снітин Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322886200:04:001:0053, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства.

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Гугейко К.Г. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Відділу 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 громадянки Сизьоненко Лідії 

Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, розташованої за межами с. Снітин Лубенського району, площею 

2,0000 га, кадастровий номер 5322886200:04:004:0035, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 
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утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322886200:04:004:0069.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322886200:04:004:0035 передати 

у власність громадянці Сизьоненко Л.Г. 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 5322886200:04:004:0071, площею 3,5483 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322886200:04:004:0069.  

         Відділу 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 Мищенка 

Олександра Васильовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, розташованої за межами с. Снітин 

Лубенського району, площею 1,0880 га, кадастровий номер 

5322886200:04:002:0038, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322886200:04:002:0028.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322886200:04:002:0038 передати 

у власність громадянину Мищенку 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 з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322886200:04:002:0039, площею 0,9120 га, кадастровий номер 

5322886200:04:002:0030, площею 1,2707 га, кадастровий номер 

5322886200:04:002:0031, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

5322886200:04:002:0032, площею 2,0000 га, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322886200:04:002:0028.  

         Відділу 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 громадянки Мищенко 

Катерини Олексіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, розташованої за адресою с. Снітин Лубенського району, 

вул. Степова, 2, площею 0,1770 га, кадастровий номер 

5322886201:01:005:0065, за цільовим призначенням – для ведення 
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особистого селянського господарства. Вказану земельну ділянку передати 

у власність громадянці       Мищенко К.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. 

 Відділу 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 Левченка Юрія 

Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки,  розташованої в с. Кононівка, вул. Польова,17, площею 0,3500 га, 

кадастровий номер 5322881402:02:002:0245, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства. 

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину      

Левченку Ю.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. 

 Відділу 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 Артеменка 

Ярослава Васильовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки розташованої, за межами с. Михнівці 

Лубенського району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

5322884900:07:002:0002, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства, що утворилася в результаті поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322884900:07:002:0230.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322884900:07:002:0002 передати 

у власність громадянину Артеменку Я.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 з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 5322884900:07:002:0001, площею 2,4724 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884900:07:002:0230.  

         Відділу 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. 
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 17. Відповідно до поданого клопотання громадянки Варченко Надії 

Володимирівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки,  розташованої за межами с. Литвяки Лубенського району, площею 

1,600 га, кадастровий номер 5322883900:05:004:0042, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці        

Варченко Н.В. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Відділу 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 Ющенка 

Олександра Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки,  розташованої в с. Засулля, вул. Харківська, 8, площею 

0,0700 га, кадастровий номер 5322886601:01:002:0553, за цільовим 

призначенням – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину     

Ющенку О.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. 

 Відділу 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 Немченко  

Катерини Геннадіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, розташованої за межами с. Снітин Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322886200:04:001:0105, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322886200:04:001:0058.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322886200:04:001:0105 передати 

у власність громадянці Немченко К.Г. 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 5322886200:04:001:0106, площею 2,8929 га, земельну ділянку, 

кадастровий номер 5322886200:04:001:0107, площею 3,0175 га, що 
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утворилися в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322886200:04:001:0058.  

         Відділу 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 Немченка  

Олексія Анатолійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, розташованої за межами с. Снітин Лубенського району, 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322886200:04:001:0104, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, що 

утворилася в результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322886200:04:001:0058.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322886200:04:001:0104 передати 

у власність громадянина Немченку О.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 з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322886200:04:001:0106, площею 2,8929 га, земельну ділянку 

кадастровий номер 5322886200:04:001:0107, площею 3,0175 га, що 

утворилися в результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322886200:04:001:0058.  

         Відділу 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 Бовкуна 

Олександра Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, розташованої за межами с. Окіп Лубенського 

району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322885400:04:008:0012, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину       

Бовкуну 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. 

 Відділу 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.  

 22. Відповідно до поданого клопотання громадянина Якименка 

Сергія Олексійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки за адресою: с. Хитці вул. Центральна, 22, площею 0,4300 

га, кадастровий номер 5322883205:05:001:0138, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Якименку С.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.  

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України № 1553 від 17.11.04р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою. 

23. Відповідно до поданого клопотання громадянина Яковенка Юрія 

Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, розташованої в межах с.Червоні Пологи Лубенського району, 

площею 0,9000 га, кадастровий номер 5322883903:03:001:0059, за цільовим 

призначенням – для ведення фермерського господарства.  

      Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину             

Яковенку Ю.Г. та зобов’язати його: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства.  

Відділу у Лубенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1553 від 17.11.04р. у частині збереження технічної документації із 

землеустрою.  

 24. Відповідно до поданого клопотання громадянина Мощіля 

Руслана Васильовича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, розташованої, за межами с. Новаки 

Лубенського району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

5322885100:03:010:0016, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину      

Мощілю 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. 

 Відділу 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. 

 25. Відповідно до поданого клопотання громадянки Звірковської 

Вікторії Іванівни затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, розташованої в с. Хитці, вул.Дачна,  площею 0,6089 га, 

кадастровий номер 5322883205:05:003:0010, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  
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 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці 

Звірковській В.І. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Відділу 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.  

 26. Відповідно до поданого клопотання громадянки Карпець Наталії 

Григорівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, розташованої в с. Клепачі Лубенського району, площею 1,3700 га, 

кадастровий номер 5322883202:02:002:0218, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянці         

Карпець Н.Г. та зобов’язати її: 

         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Відділу 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.  

 27. Відповідно до поданого клопотання громадянина Докторовича 

Олександра Миколайовича (учасник АТО) затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами    

с. Михнівці, Лубенського району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

5322884900:06:003:00100, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 

Докторовичу 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. 

 Відділу 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. 

 28. Відповідно до поданого клопотання громадянина Мироненка 

Івана Григоровича (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, розташованої за межами  с. Михнівці, 

Лубенського району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 

5322884900:06:003:0091, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

 Вказану земельну ділянку передати у власність громадянину 

Мироненку І.Г. та зобов’язати його: 
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         -  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до 

вимог   ст. 91 Земельного кодексу України;  

         -    зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

 Відділу 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. 

 29. Відповідно до поданого клопотання та рішенням міської ради від 

17.12.2020 р. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Потоцькому Володимиру 

Олексійовичу за адресою:  м. Лубни, вул. Кузні, 12, площею 0,0246 га, 

кадастровий номер 5310700000:06:054:0050, за цільовим призначенням – для  

індивідуального садівництва. Надати дану земельну ділянку                       

Потоцькому В.О. у власність.  

                Зобов’язати Потоцького В.О.: 

- виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог   

ст. 91 Земельного кодексу України;  

- зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

       Відділу 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. 

30. Відповідно до поданого клопотання та рішенням міської ради від 

01.10.2020 р. «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Кудіну Роману Леонідовичу за 

адресою:  м. Лубни, вул. П. Лубенського (біля гаражного кооперативу 

«Юпітер») площею 0,0100 га, кадастровий номер 5310700000:03:083:0201, за 

цільовим призначенням – для будівництва  індивідуальних  гаражів. Надати 

дану земельну ділянку Кудіну Р. Л. у власність.  

                Зобов’язати Кудіна Р.Л.: 

- виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог   

ст. 91 Земельного кодексу України;  

- зареєструвати право власності згідно чинного законодавства. 

       Відділу 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. 

 31. 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: 

31.1. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого 

селянського господарства: 
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- Ковальчуку Олександру Миколайовичу земельні ділянки за адресою: 

с. Кузубівка, 1 пров. Центральної, 5, площею 0,1000 га, кадастровий 

номер 5322881104:04:001:0038, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,4793 га, кадастровий номер 

5322881104:04:001:0039, для ведення особистого селянського 

господарства. 

- Брюзгіній Марії Василівні земельні ділянки за адресою: с. Назарівка, 

вул. Новоселівка, 21, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322888902:02:001:0090, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,0652 га, кадастровий номер 5322888902:02:001:0093, для 

ведення особистого селянського господарства. 

- Сагайдаку Анатолію Івановичу земельні ділянки за адресою:               

с. Мацківці,  вул. Центральна, 57, площею 0,2500  га, кадастровий номер 

5322884001:01:001:0402, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,1507 га, кадастровий номер 5322884001:01:001:0406, для 

ведення особистого селянського господарства. 

- Регушу Володимиру Васильовичу земельні ділянки за адресою:            

с. Березівка,  вул. Жовтнева, 22, площею 0,1900  га, кадастровий номер 

5322880301:01:003:0128, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,5000 га, кадастровий номер 5322880301:01:003:0129, для 

ведення особистого селянського господарства. 

- Скрипник Вікторії Іванівні земельні ділянки за адресою: с. Солониця, 

вул. Шевченка, 87, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322886605:05:001:0476, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,0600 га, кадастровий номер 5322886605:05:001:0477, для 

ведення особистого селянського господарства. 

- Рудь Надії Миколаївні земельні ділянки за адресою: с. Калайдинці,   

вул. Молодіжна, 3 площею 0,1200 га, кадастровий номер 

5322883201:01:003:0263, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,3300 га, кадастровий номер 5322883201:01:003:0264, для 

ведення особистого селянського господарства. 

- Шилиму Анатолію Володимировичу земельні ділянки за адресою:      

с. Тернівщина, вул. Молодіжна, 96, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 5322881207:07:002:0291, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та площею 0,2000 га, кадастровий номер 

5322881207:07:002:0290, для ведення особистого селянського 

господарства; 

- Фенченку Олександру Вікторовичу земельні ділянки за адресою:         

с. Новаки, вул. Вознесенська, 31 площею 0,1000 га, кадастровий номер 
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5322885101:01:005:0013, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,3100 га, кадастровий номер 5322885101:01:005:0014, для 

ведення особистого селянського господарства. 

- Дацій Олені Анатоліївні земельні ділянки за адресою: м. Лубни, вул. 

Поділ,70, площею 0,1000 га, кадастровий номер 5310700000:03:092:0067, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 0,1640 га, 

кадастровий номер 5310700000:03:092:0066, для ведення особистого 

селянського господарства; 

-  Малушці Ларисі Вікторівні земельні ділянки за адресою: м. Лубни, 

вул. Коцюбинського, 22, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:07:033:0019, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

площею 0,0993 га, кадастровий номер 5310700000:07:033:0020, для 

ведення особистого селянського господарства. 

 31.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 

- Добжанському Станіславу Івановичу земельну ділянку за адресою:     

с. Вовчик, вул. Івана Саєнка, 6, площею 0,1732 га, кадастровий номер 

5322881101:01:001:0169; 

- Дорошенко Наталії Миколаївні земельну ділянку за адресою:              

с. Вовчик, 2 пров. вул.Шевченка, 4, площею 0,1000 га, кадастровий 

номер 5322881101:01:003:0308; 

- Ревуцькому Руслану Владиславовичу земельну ділянку за адресою:     

с. Вовчик, вул. Нова, 38, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322881101:01:002:0340; 

- Соломасі Оксані Яківні земельну ділянку за адресою: с. Олександрівка,  

2 пров. Лялі Убийвовк, 7, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322884903:03:002:0102; 

- Сидоренку Олександру Івановичу земельну ділянку за адресою:          

с. Вовчик,  вул. Івана Саєнка, 7, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5322881101:01:001:0140; 

- Довгоселець Валентині Петрівні земельну ділянку за адресою:             

с. Березоточа,  вул. Польова, 11, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322880401:01:004:0128; 

- Міщенку Олександру Володимировичу земельну ділянку за адресою 

с. Засулля, вул. Молодіжна, 28, площею 0,0860 га, кадастровий номер 

5322886601:01:002:0632; 

- Міщенко Людмилі Миколаївні земельну ділянку за адресою                 

с. Солониця, вул. Шевченка, площею 0,1500 га, кадастровий номер 

5322886605:05:001:0494; 

- Магомедову Руслану Давидовичу земельну ділянку за адресою             

с. Литвяки, вул. Набережна, 23, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883901:01:002:0110; 
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- Бурдюк Марії Миколаївні земельну ділянку за адресою: с. Засулля, 

вул. Костенюк, 146/1, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5322886601:01:002:0549; 

- Полив’яному Володимиру Григоровичу земельну ділянку за адресою: 

с. Засулля, вул. Космічна, 40, площею 0,1307 га, кадастровий номер 

5322886601:01:003:0836; 

- Громенко Любові Василівні земельну ділянку за адресою с. Засулля, 

вул. Молодіжна, 111, площею 0,0965 га, кадастровий номер 

5322886601:01:003:0804; 

- Бокань Світлані Олексіївні земельну ділянку за адресою: с. Михнівці, 

вул. Миру, 25, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322884901:01:002:0085; 

- Міщенку Володимиру Івановичу земельну ділянку за адресою:            

с. Ісківці, вул. Нова, 17, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322882701:01:002:0116; 

- Глушко Ользі Василівні земельну ділянку за адресою: с. Вовчик,       

вул. Садова, 52, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322881101:01:003:0377; 

- Бубир Лідії Григорівні земельну ділянку за адресою: с. Михнівці,      

вул. Миру, 62, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322884901:01:001:0193; 

- Миргородському Петру  Дмитровичу земельну ділянку за адресою:    

с. Хорошки, вул. Миру, 5, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322887901:01:008:0018; 

- Якименку Сергію Олексійовичу земельну ділянку за адресою:              

с. Хитці, вул. Центральна, 22, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883205:05:001:0140; 

- Бутку Віктору Григоровичу земельну ділянку за адресою:                      

с. Калайдинці, вул. Садова, 10, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883201:01:001:0239; 

- Лохвицькій Олені Вікторівні земельну ділянку за адресою: с. Клепачі, 

3-й пров. Соборності, 15, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883202:02:001:0125; 

- Бабич Світлані Іванівні земельну ділянку за адресою: с. Оріхівка,     

вул. Сільська, 25, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322885301:01:003:0070; 

- Дирді Катерині Олексіївні земельну ділянку за адресою: с. Снітин,  

вул. Юрченка, 3, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322886201:01:003:0177; 

- Малині Михайлу Івановичу земельну ділянку за адресою: с. Оріхівка,  

тупик Кільцевий, 6, площею 0,1700 га, кадастровий номер 

5322885301:01:003:0069; 

- Марченку Івану Яковичу земельну ділянку за адресою: с. Ломаки,  

вул. Партизанська, 3, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322887905:05:002:0015; 
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- Дем’яненко Олені Василівні земельну ділянку за адресою: с. Засулля,  

вул. Молодіжна, 90, площею 0,1500 га, кадастровий номер 

5322886601:01:002:0554;  

- Яромко Ірині Олексіїівні земельну ділянку за адресою:  м. Лубни,  вул. 

Миронченка, 28, площею 0,0592 га, кадастровий номер 

5310700000:07:095:0049; 

- Павлову Вячеславу Михайловичу земельну ділянку за адресою:          

м. Лубни,  провулок Григорія Сковороди, 3, буд. 5-А, площею 0,0560 га, 

кадастровий номер 5310700000:04:057:0023; 

- Валєшній Олені Олександрівні земельну ділянку за адресою:               

м. Лубни,  вул. Матросова, 10, площею 0,0905 га, кадастровий номер 

5310700000:02:056:0062; 

- Лисенку Олександру Васильовичу земельну ділянку за адресою:          

м. Лубни,  вул. 18 Вересня, 4, площею 0,0594 га, кадастровий номер 

5310700000:07:071:0132; 

- Фенченко Валентині Миколаївні земельну ділянку за адресою:            

м. Лубни,  вул. Новоселецька, 50, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:03:008:0095; 

- Китаєвій Наталії Василівні земельну ділянку за адресою:  м. Лубни,  

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

5310700000:03:018:0072; 

- Новікову Юрію Анатолійовичу земельну ділянку за адресою:               

м. Лубни,  провулок Степовий,1, буд.18, площею 0,0590 га, кадастровий 

номер 5310700000:07:077:0038; 

- Яновській Людмилі Василівні земельну ділянку за адресою:  м. Лубни,  

вул. Вільшанська, 19, площею 0,0600 га, кадастровий номер 

5310700000:02:001:0027; 

- Момот Тетяні Степанівні земельну ділянку за адресою:  м. Лубни,  вул. 

Шкільна, 8, площею 0,1000 га, кадастровий номер 

5310700000:03:017:0063; 

- Авраменко Людмилі Петрівні земельну ділянку за адресою:  м. Лубни,  

4-й провулок Тернівської, 4-А, площею 0,0998 га, кадастровий номер 

5310700000:07:091:0049; 

- Хоменку Станіславу Івановичу земельну ділянку за адресою:                

м. Лубни,  вул. Кононівська, 8, площею 0,0624 га, кадастровий номер 

5310700000:05:019:0027; 

- Кедріну Андрію Васильовичу земельну ділянку за адресою:  м. Лубни,  

вул. У.Громової,11, площею 0,0669 га, кадастровий номер 

5310700000:05:055:0107; 

- Карпук Надії Федорівні земельну ділянку за адресою:  с. Засулля,  вул. 

Молодіжна, 37, площею 0,1503 га, кадастровий номер 

5322886601:01:003:0841; 

31.3. Для ведення особистого селянського господарства: 

- Козіну Михайлу Івановичу земельну ділянку за адресою:                      

с. Березоточа, вул. Паркова, 3, площею 0,1640 га, кадастровий номер 

5322880401:01:001:0166; 
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31.4. Для індивідуального садівництва: 

- Даниленко Ніні Олексіївні земельну ділянку за адресою:                      

с. Калайдинці, вул. Першотравнева, 22, площею 0,1200 га, кадастровий номер 

5322883201:01:001:0237; 

- Бесарабенко Наталії Петрівні земельну ділянку за адресою:                 

с. Калайдинці, вул. Садова, 28, площею 0,1200 га, кадастровий номер 

5322883201:01:002:0238; 

32. 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: 

- В’язінько Наталії Григорівні та Васильченко Валентині Миколаївні 

земельну ділянку за  адресою: с. Вовчик, вул. Садова, 3, площею       

0,2040 га, кадастровий номер 5322881101:01:003:0351, за цільовим 

призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

- Мінченко Валентині Іванівні та Марченко Євгенії Костянтинівні 

земельну ділянку за  адресою: с. Кононівка, вул. Українська, 16, площею 

0,2500 га, кадастровий номер 5322881402:02:001:0261, за цільовим 

призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

- Шуть Марії Федорівні та Шутю Миколі Миколайовичу земельну 

ділянку за  адресою: с. Калайдинці вул. Садова, 43, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:001:0243, за цільовим призначенням – 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 

- Даниленко Ніні Олексіївні, Даниленку Олександру Васильовичу, 

Даниленку Анатолію Олександровичу та Даниленку Сергію 

Олександровичу земельну ділянку за  адресою: с. Калайдинці,              

вул. Першотравнева, 22, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322883201:01:001:0233, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- Левському Андрію Валентиновичу, Кагарлицькій Світлані 

Борисівні, Левському Павлу Андрійовичу та Левському Олександру 

Андрійовичу земельну ділянку за адресою: с. Березоточа,                      

вул. Польова, 7, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5322880401:01:004:0225, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

- Козіну Михайлу Івановичу та Козіній Надії Іванівні земельну ділянку 

за  адресою: с. Березоточа, вул. Паркова, 3, , площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322880401:01:001:0167, за цільовим призначенням – 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 

- Падалці Віталію Миколайовичу та Падалці Ганні Олексіївні земельну 

ділянку за  адресою: с. Ісківці, вул. Центральна, 16, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 5322882701:01:006:0046, за цільовим призначенням – 
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для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 

- Феденко Ользі Іванівні та Зінченку Сергію Івановичу земельну 

ділянку за  адресою: м. Лубни, вул. Дубовий гай, 12, площею 0,0644 га, 

кадастровий номер 5310700000:05:030:0022, за цільовим призначенням – 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

33. Відповідно до поданого клопотання громадянки Мінько Анжеліки 

Анатоліївни (учасник АТО) затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки розташованої, за межами с. Луки Лубенського 

району, площею 2,0000 га, кадастровий номер 5322884600:05:001:0015, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, що утворилася в результаті поділу земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322884600:05:001:0007.  

 Земельну ділянку кадастровий номер 5322884600:05:001:0015 передати 

у власність громадянці Мінько А.А. 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 5322884900:05:001:0014, площею 5,2588 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:05:001:0007.  

         Відділу 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 


