
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

10  червня  2021 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) юридичним та  фізичним особам 

  

      Розглянувши подані звернення юридичних та фізичних осіб, керуючись 

Земельним кодексом України, Законами України «Про землеустрій» та «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   

міська   рада   вирішила: 

 

1. Надати  дозвіл Ісковецькому закладу дошкільної освіти 

«Золота рибка» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області, юридична адреса: Лубенський район, с. Ісківці, вул. 

Центральна, 64Б, на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

земельну ділянку за адресою:  Лубенський район, с. Ісківці, вул. Центральна, 

64Б, за цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти. 

 2. Надати  дозвіл Державному підприємству «Агенство місцевих 

доріг Полтавської області», юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 

8,0000 га, що розташована в межах с. Засулля Лубенського району та 

перебуває в постійному користуванні ДП «Агенство місцевих доріг 

Полтавської області»  

  3. 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:  с. Суха Солониця,                        

вул. Перемоги, 59,  за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на 

користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради. 



 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. Дружби, 30, за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на 

користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради. 

 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. Авангардна, 12/1, за цільовим призначенням - для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на 

користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради.  

 6. Надати дозволи на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) таким   громадянам за цільовими призначеннями: 

6.1.  Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства: 

- Карпець Варварі Миколаївні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці, вул. Хутірська, 27; 

- Кареліну Олександру Лаврентійовичу на земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці, вул. Вишнева, 10; 

- Васільєву Миколі Миколайовичу на земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с.Березівка, вул. Жовтнева, 28; 

- Грушевській Вірі Ул’янівні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Пишне, вул. Київська, 71; 

- Ставицькій Вірі Михайлівні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки, 2-й тупик вул. Вознесенської, 2; 

- Тесленку Сергію Миколайовичу на земельні ділянки за адресою: 

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

- Блискавці Дмитру Олександровичу на земельні ділянки за адресою: 

Лубенський район, с. Новаки, вул. Перемоги, 17/19; 

- Даценко Марії Миколаївні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Вільшанка, вул. Центральна, 155; 

- Качанову Віктору Івановичу на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Мгар, вул. Посульська, 55; 

- Чупир Марії Олексіївні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки, вул. Шкільна, 28; 

- Євтушенко Ганні Юхимівні на земельні ділянки за адресою: Лубенський 

район, с. Тишки, вул. Центральна, 11;  

6.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських   

будівель і споруд: 



- Кольвашенку Івану Федоровичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Мацківці, вул. Молодіжна, 15; 

- Назарку Миколі Петровичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці, вул. Суворова, 28; 

- Скибі Василю Юхимовичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. В’язівок, Лубенського району, вул. Дружби, 140; 

- Цяцькі Любові Дмитрівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Оріхівка, вул. Комарова, 5; 

- Жмак Ярославі Володимирівні на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Оріхівка, вул. Сільська, 15;  

- Кащенку Василю Івановичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки, вул. Щербаня, 52; 

- Ушкань Миколі Миколайовичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Новаки, вул. Молодіжна, 3; 

- Воблій Вірі Андріївні на земельну ділянку за адресою: Лубенський район, 

с. Новаки, вул. Вишнева, 56; 

- Радченко Тамарі Вікторівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки,  вул. Вишнева, 7; 

- Компанієць Марії Ларіонівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки, вул. Шкільна, 14; 

- Тесленко Софії Вікторівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Новаки, вул. Вишнева, 33; 

- Губренку Володимиру Федоровичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. В. Булатець, вул. Шкільна, 24; 

- Проворі Олексію Івановичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Чуднівці, вул. Українська, 29; 

- Бурдиму Анатолію Григоровичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Терни, вул. Шевченка, 16; 

- Лук’янець Ганні Олексіївні  на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Калайдинці, вул. Шевченка, 26; 

- Щербань Ганні Федорівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Клепачі, вул. Центральна, 30; 

- Чернову Анатолію Володимировичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Хитці, 1-й тупик Польової,2; 

- Ляшенко Ользі Василівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Лушники, вул. Піщана,15; 

- Горбатку Валерію Анатолійовичу  на земельну ділянку за адресою: м. 

Лубни, вул. Поділ, 84. 

6.3. Для ведення особистого селянського господарства: 

- Назарку Миколі Петровичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці; 

- Назарку Миколі Петровичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці; 

- Назарко Лідії Федорівні  на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці; 



- Кольвашенко Валентині Михайлівні на земельну за адресою: Лубенський 

район, с. Мацківці; 

- Захарову Олександру Петровичу на земельну за адресою: Лубенський 

район, с. Шинківщина, вул.Шевченка, 10; 

- Скибі Василю Юхимовичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. В’язівок, вул.Дружби; 

- Білику Олександру Миколайовичу на земельну ділянку за адресою: 

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

- Куч Олександрі Григорівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Піски, вул. Соборності, 5; 

- Сімачовій Ользі Антонівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Матяшівка, провул. Степовий, 25; 

- Вовкобой Наталії Петрівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Луки, вул. Дмитра Сірика, 53; 

- Кузіній Ніні Василівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський район, 

с. Новаки,  4 тупік Молодіжної, 8; 

- Пазенко Вірі Іванівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський район, 

с. В’язівок, вул. Лісна, 6; 

- Загинайлу Миколі Григоровичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с.Войниха, вул. Гагаріна, 17; 

- Ляшенку Івану Григоровичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Шершнівка, вул. Піщана; 

- Бойку Михайлу Дмитровичу на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Вовчик, вул. Івана Саєнка, 27; 

- Єндоренку Василю Івановичу на земельну ділянку за адресою: 

Лубенський район, с. Матяшівка, вул. Степова, 23; 

- Юрчук Ларисі Миколаївні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Хорошки, вул. Миру, 71; 

- Щербань Ганні Федорівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Клепачі;  

6.4. Для індивідуального садівництва: 

- Щербань Ганні Федорівні на земельну ділянку за адресою: Лубенський 

район, с. Клепачі, вул. Центральна, 30; 

- Буканову Олексію Миколайовичу на земельну ділянку за адресою:        

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш » земельна ділянка №27; 

- Букановій Оксані  Іванівні на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

садове товариство «Лічмаш » земельна ділянка №10; 

- Петрик  Ганні  Петрівні на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

садове товариство «Лічмаш » земельна ділянка № 43; 

- Берендяєвій  Світлані  Іванівні на земельну ділянку за адресою:              

м. Лубни, садове товариство «Лічмаш » земельна ділянка № 144; 

- Савенко  Ользі Петрівні на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

садове товариство «Лічмаш » земельна ділянка № 287. 

6.5. Для будівництва  індивідуальних гаражів:  



- Канівцю Миколі Васильовичу на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

вул. Прикордонників (біля житлового будинку № 75/45). 

 

Лубенський міський голова                                    Олександр Грицаєнко 
 


