
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року 

 

Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок у власність учасникам бойових дій 

 

Розглянувши заяви учасників бойових дій, матеріали нормативно-

технічної документації з питань здійснення землеустрою та керуючись 

статтями 12, 20, 83, 118, 121 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 громадянину Немченку Андрію Андрійовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність, що розташована за межами с. Броварки 

Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

2. Надати дозвіл громадянину Митасову Роману Валентиновичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Березівка Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322880300:03:004:0082. 

3. Надати дозвіл громадянці Невмержицькій Марині Олександрівні 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність, що розташована за межами 

с. Хорошки Лубенського району, орієнтовною площею 1,9 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887900:08:009:0005 зі зміною цільового призначення з ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код КВЦПЗ – А.01.01) на 

ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ – А.01.03). 

4. Надати дозвіл громадянину Фтоміку Руслану Володимировичу 

(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. Стадня Лубенського району, 

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

особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322885300:13:003:0028. 

5. Надати дозвіл громадянину Старику Артуру Олександровичу (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 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322886200:04:004:0059. 

6. Надати дозвіл громадянину Рудой Вадиму Михайловичу (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. Тернівщина Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322881200:04:003:0018. 

7. Надати дозвіл громадянину Фокіну 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. Снітин Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322886200:04:004:0059. 

8. Надати дозвіл громадянці Кудря Інні Юріївні (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. Нижній Булатець Лубенського району, орієнтовною площею 

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

господарства, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881400:08:001:0004. 

9. Надати дозвіл громадянину Яремі Віталію Олексійовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність, що розташована за межами с. Назарівка 

Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

10.  Надати дозвіл громадянину Назарцю Ігорю Володимировичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність, що розташована за межами с. Вовчик 



Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322881100:01:002:0292, зі зміною цільового призначення з ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на ведення особистого 

селянського господарства. 

11.  Надати дозвіл громадянці Пастернак Ірині Павлівні (учасник АТО) 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Березівка Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322880300:03:004:0082. 

12.  Надати дозвіл громадянину Дмитренку Євгенію Юрійовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність, що розташована за межами с. Вовчик 

Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322881100:01:002:0292, зі зміною цільового призначення з ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на ведення особистого 

селянського господарства. 

13.  Надати дозвіл громадянину Іжевському Вадиму Анатолійовичу 

(учасник АТО) виготовити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність, що розташована за межами 

с. Вовчик Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322881100:01:002:0292, зі зміною цільового призначення з ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на ведення особистого 

селянського господарства. 

14.  Надати дозвіл громадянину Лапсі Богдану Вікторовичу (учасник АТО) 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність, що розташована за межами с. Вовчик Лубенського 

району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322881100:01:002:0292, зі зміною цільового 

призначення з ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

ведення особистого селянського господарства. 

15.  Надати дозвіл громадянину Статкевичу Анатолію Миколайовичу 

(учасник бойових дій) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність, що розташована за межами 

с. Вовчик Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 



5322881100:01:002:0292, зі зміною цільового призначення з ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на ведення особистого 

селянського господарства. 

16.  Надати дозвіл громадянину Кривошею Сергію Дмитровичу (учасник 

бойових дій) 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. Терни Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322884900:06:002:0130. 

17.  Надати дозвіл громадянину Кудрі Віталію Васильовичу (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. Нижній Булатець Лубенського району, орієнтовною площею 

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

господарства, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881400:08:001:0004. 

18. Надати дозвіл громадянину Ходаковському Євгенію 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. Стадня Лубенського району, 

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

особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322885300:13:003:0028. 

19. Надати дозвіл громадянці Басовій Аліні Сергіївні (учасник АТО) 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Березівка Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322880300:03:004:0082. 

20. Надати дозвіл громадянину Зузі Денису Володимировичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Березівка Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322880300:03:004:0082. 

21. Надати дозвіл громадянину Обмоку Сергію Петровичу (учасник АТО) 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Мацківці Лубенського району, орієнтовною 



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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322884000:03:005:0020. 

22. Надати дозвіл громадянину Шабуніну Михайлу Віталійовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Мацківці Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322884000:03:005:0020. 

23. Надати дозвіл громадянину Шеруділу Ігорю Сергійовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Мацківці Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322884000:03:005:0020. 

24. Надати дозвіл громадянину Холоші Олександру Павловичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Мацківці Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322884000:03:005:0020. 

25. Надати дозвіл громадянину Зіненку Володимиру Миколайовичу 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради, що розташована за межами с. Мацківці Лубенського району, 

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

особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322884000:03:005:0020. 

26. Надати дозвіл громадянину Гришку Юрію Миколайовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Мацківці Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322884000:03:005:0020. 

27. Надати дозвіл громадянину Ткаченку Тарасу Геннадійовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Березівка Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322880300:03:002:0014. 



28. Надати дозвіл громадянину Колєснікову Віталію Сергійовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Березівка Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322880300:03:002:0014. 

29. Надати дозвіл громадянину Яновському Олексію Андрійовичу 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність, що розташована за межами 

с. Нижній Булатець Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322881400:08:001:0004. 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр  ГРИЦАЄНКО 


