
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18 серпня 2021 року 

 

Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок у власність 

 

Розглянувши матеріали нормативно-технічної документації з питань 

здійснення землеустрою та керуючись статтями 12, 20, 83, 118, 121, 123 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 25, 48, 50 Закону України «Про 

землеустрій», 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Дружинець Любові Михайлівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами с. Окіп 

Лубенського району, орієнтовною площею 1,10 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

2. Надати дозвіл громадянці Джурі Оксані Іванівні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована в с. В’язівок 

Лубенського району по вул. Дружби, орієнтовною площею 0,20 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

3. Надати дозвіл громадянину Росю Петру Вікторовичу (учасник АТО) 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами с. В’язівок Лубенського району, орієнтовною площею 1,34 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

4. Надати дозвіл громадянину Росю Сергію Вікторовичу (учасник АТО) 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 



межами с. В’язівок Лубенського району, орієнтовною площею 1,34 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

5. Надати дозвіл громадянці Кучковій Людмилі Іванівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в           

с. Вільшанка Лубенського району по вул. Мічуріна, орієнтовною площею 

0,06 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

6. Надати дозвіл громадянці Жук Оксані Олександрівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в           

с. Вільшанка Лубенського району, орієнтовною площею 0,10 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

7. Надати дозвіл громадянину Павленку Вадиму Ярославовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за межами с. Вільшанка Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322884600:09:006:0062. 

8. Надати дозвіл громадянину Даценку Григорію Григоровичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за межами с. Вільшанка Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322884600:09:006:0062. 

9. Надати дозвіл громадянину Рудю Андрію Івановичу виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Назарівка Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, 

кадастровий номер 5322888900:03:005:0048, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства. 

10.  Надати дозвіл громадянину Глушку Миколі Олексійовичу виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в                    

с. Березоточа Лубенського району, орієнтовною площею 0,20 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 



11. Надати дозвіл громадянину Ушкалову Володимиру Сергійовичу 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради (категорія земель: землі сільськогосподарського 

призначення), що розташована за межами с. Березівка Лубенського 

району, орієнтовною площею 2,0 га, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322880300:03:002:0039. 

12.  Надати дозвіл громадянину Моренку Сергію Григоровичу виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в          

с. Терни Лубенського району, орієнтовною площею 0,50 га, за  

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

13.  Надати дозвіл громадянину Джурі Олександру Івановичу виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами              

с. В’язівок Лубенського району, орієнтовною площею 0,70  га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

14. Надати дозвіл громадянці Мироненко Надії Григорівні (учасник АТО) 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами с. Михнівці Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884900:06:003:0406. 

15.  Надати дозвіл громадянину Дорофію Володимиру Миколайовичу 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради (категорія земель: землі сільськогосподарського 

призначення), що розташована за межами с. Броварки Лубенського 

району, орієнтовною площею 2,0 га, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322886200:08:001:0066. 

16. Надати дозвіл громадянці Литовці Ларисі Михайлівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в           

с. Снітин Лубенського району по вул. Братів Власенко, орієнтовною 

площею 0,200 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

17. Надати дозвіл громадянину Богінічу Івану Сергійовичу виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в           



с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,40 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

18. Надати дозвіл громадянину Корнійчуку Івану Валентиновичу 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради (категорія земель: землі сільськогосподарського 

призначення), що розташована за межами с. Снітин Лубенського району, 

орієнтовною площею 2,0 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322886200:04:003:0100. 

19. Надати дозвіл громадянці Мищенко Олені Валентинівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,5 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322886200:04:003:0100. 

20. Надати дозвіл громадянці Давиденко Тамарі Володимирівні 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами  с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,400 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

21. Надати дозвіл громадянці Медведєвій Валентині Петрівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,23  га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

22. Надати дозвіл громадянці Реві Ніні Олексіївні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                  

с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,49 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

23. Надати дозвіл громадянці Богініч Ніні Михайлівні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,30 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

24. Надати дозвіл громадянці Івановій Зінаїді Василівні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 



власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,49 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322886200:04:003:0108. 

25. Надати дозвіл громадянці Горборуковій Ніні Михайлівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,49 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322886200:04:003:0108.  

26. Надати дозвіл громадянці Кривенко Марії Євгеніївні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,43 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

27. Надати дозвіл громадянці Косенко Наталії Яківні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,49 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

28. Надати дозвіл громадянину Кривенку Олександру Миколайовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,43 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

29. Надати дозвіл громадянці Грабар Аллі Григорівні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,40 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

30. Надати дозвіл громадянину Величку Анатолію Миколайовичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами с. Куп’єваха Лубенського району, орієнтовною площею 0,30 га, 

за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 



господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322881200:04:004:0008. 

31.  Надати дозвіл громадянину Кривенченку Ярославу Володимировичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою с. Новаки, вул. Першотравнева, 24, орієнтовною 

площею 0,20 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

32. Надати дозвіл громадянці Чучко Людмилі Володимирівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Новаки Лубенського району, орієнтовною площею 0,39 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

33. Надати дозвіл громадянці Недбайло Світлані Миколаївні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в            

с. Новаки, вул. В. Долина Лубенського району, орієнтовною площею 0,95 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

34. Надати дозвіл громадянину Васику Олексію Миколайовичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована в с. В’язівок Лубенського району, орієнтовною площею 0,23 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

35. Надати дозвіл громадянці Старосвіт Світлані Миколаївні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в           

с. Вільшанка Лубенського району, орієнтовною площею 0,45 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

36. Надати дозвіл громадянину Сидоренку Олександру Івановичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою с. Вовчик, вул. Івана Саєнка, 7, орієнтовною 

площею 0,23 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

37. Надати дозвіл громадянці Репіленко-Михайлович Олені Вікторівні 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою с. Засулля, 1-й пр. вул. Молодіжної, орієнтовною 

площею 0,19 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 



38. Надати дозвіл громадянину Апанасьонку Миколі Миколайовичу 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради (категорія земель: землі сільськогосподарського 

призначення), що розташована за межами с. Вовчик Лубенського району, 

орієнтовною площею 2,0 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322881100:02:001:0017. 

39. Надати дозвіл громадянину Скутарю Миколі Романовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за межами с. Войниха Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,0 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

40. Надати дозвіл громадянину Стрільцю Сергію Миколайовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за межами с. Войниха Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,0 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

41. Надати дозвіл громадянину Портнову Миколі Юрійовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за межами с. Войниха Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,0 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

42. Надати дозвіл громадянці Басак Тетяні Миколаївні (учасник АТО) 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами с. Войниха Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

43. Надати дозвіл громадянину Кокошку Олександру Миколайовичу 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради (категорія земель: землі сільськогосподарського 

призначення), що розташована за межами с. Хорошки Лубенського 

району, орієнтовною площею 2,0 га, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

44. Надати дозвіл громадянці Черненко Яні Олексіївні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 



власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Халепці Лубенського району, орієнтовною площею 0,21 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:06:001:0030. 

45. Надати дозвіл громадянці Якубі Наталії Василівні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Халепці Лубенського району, орієнтовною площею 0,24 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:06:001:0030. 

46. Надати дозвіл громадянці Маюренко Ніні Григорівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Халепці Лубенського району, орієнтовною площею 0,25 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:06:001:0030. 

47. Надати дозвіл громадянці Мисник Катерині Романівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Калайдинці Лубенського району, орієнтовною площею 0,50 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:09:001:0199. 

48. Надати дозвіл громадянину Моші Олександру Олексійовичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Калайдинці Лубенського району, орієнтовною 

площею 0,16 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322883200:09:001:0016. 

49. Надати дозвіл громадянину Гаві Василю Олексійовичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Калайдинці Лубенського району, орієнтовною площею 0,50 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:09:001:0016. 



50. Надати дозвіл громадянину Нечипоренку Миколі Григоровичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами с. Калайдинці Лубенського району, орієнтовною площею 0,30 га, 

за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:09:001:0016. 

51. Надати дозвіл громадянці Крічфалушій Марині Павлівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Калайдинці Лубенського району, орієнтовною площею 0,20 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:09:001:0016. 

52. Надати дозвіл громадянину Крічфалушію Валерію Федоровичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами с. Калайдинці Лубенського району, орієнтовною площею 0,45 га, 

за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:09:001:0016. 

53. Надати дозвіл громадянці Крічфалушій Надії Іванівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована в с. Калайдинці 

Лубенського району, орієнтовною площею 0,15 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

54. Надати дозвіл громадянці Кожем’якіній Тамарі Миколаївні 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована в      

с. Калайдинці Лубенського району по вул. Левадна, орієнтовною площею 

0,21 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

55. Надати дозвіл громадянці Кот Тамарі Василівні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Клепачі, вул. Лісова, 73, орієнтовною 

площею 0,16 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

56. Надати дозвіл громадянину Почечуну Сергію Валерійовичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою:  Лубенський район, с. Снітин, вул. Гетьмана, 9, 

орієнтовною площею 0,33 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 

57. Надати дозвіл громадянці Фесенко Олені Валентинівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Ломаки, вул. Черкесова, 27, орієнтовною 

площею 0,10 га, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

58. Надати дозвіл громадянину Ляшенку Анатолію Івановичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Вищий Булатець, вул. Вишнева, 2, 

орієнтовною площею 0,10 га, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 

59. Надати дозвіл громадянину Моренку Сергію Григоровичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в           

с. Терни Лубенського району, орієнтовною площею 0,10 га, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва. 

60. Надати дозвіл громадянці Жук Оксані Олександрівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в          

с. Вільшанка Лубенського району, орієнтовною площею 0,12 га, за 

цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

61. Надати дозвіл громадянці Кожем’якіній Тамарі Миколаївні 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою:  Лубенський район, с. Калайдинці, вул. Степова, 

40, орієнтовною площею 0,12 га, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 

62. Надати дозвіл громадянину Жаркову Володимиру Васильовичу,  

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі житлової та громадської забудови), що розташована за 

адресою: м. Лубни, туп. Л. Руденко, 15А, орієнтовною площею 0,0600 га, 

за цільовим призначенням – для ведення індивідуального садівництва з 

метою надання  даної земельної ділянки у власність. 

63. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1700 га за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель - землі промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення), розташованої за  

адресою: м. Лубни, вул. Грушевського, за цільовим призначенням –  землі 



для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства на користь Лубенської 

територіальної громади в особі Лубенської міської ради з метою продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах).  

  Замовником робіт із землеустрою визначити Управління з питань 

комунального майна  та земельних  відносин виконавчого комітету  

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого,33. 

64. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1351 га за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель: землі промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення), розташованої за  

адресою: м. Лубни, вул. Грушевського, за цільовим призначенням –  землі 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства  на користь Лубенської 

територіальної громади в особі Лубенської міської ради з метою продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах).  

Замовником робіт із землеустрою визначити Управління з питань 

комунального майна  та земельних  відносин виконавчого комітету  

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого,33 

65. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок земель запасу міської ради (землі запасу, 

земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або у 

користування громадянам чи юридичним особам), що розташована за 

межами с. Новаки, Лубенського району Полтавської області, орієнтовною  

площею 13,6322 га, за цільовим призначенням – для  будівництва та 

обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, на користь 

Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради з 

метою передачі  земельної ділянки в постійне користування під діюче 

кладовище.  

Замовником робіт із землеустрою визначити Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33. 

66. Надати дозвіл громадянину Семененку Юрію Євгенійовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за межами с. Войниха Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,0 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

67. Надати дозвіл громадянину Семененку Павлу Юрійовичу (учасник АТО) 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами с. Войниха Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 



68. Надати дозвіл громадянці Назаренко Оксані Леонідівні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у власність 

за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована в с. Войниха 

Лубенського району, орієнтовною площею 0,50 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

69. Надати дозвіл громадянці Савенко Марині Анатоліївні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у власність 

за рахунок земель запасу міської ради на земельну ділянку, що розташована 

за адресою: м. Лубни, вул. Луценка, орієнтовною площею 0,0893, за 

цільовим призначенням для індивідуального садівництва. 
70. Надати дозвіл громадянину Забродському Олександру Олександровичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу, що розташована за межами 

с. Терни Лубенського району, орієнтовною площею 0,5 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, шляхом 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322884900:06:002:0124. 

 

 

 

 

Лубенський міський голова                                            Олександр  ГРИЦАЄНКО 


