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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 

 

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 Баленко Ганні Тимофіївні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Крутий Берег Лубенського району, орієнтовною площею        

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

господарства. 

2. Надати дозвіл громадянці Ірклієнко Надії Іванівні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Крутий Берег Лубенського району, орієнтовною площею        

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

господарства. 

3. Надати дозвіл громадянину Ірклієнку Миколі Олексійовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Крутий Берег Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства. 

4. Надати дозвіл громадянці Кузьменко Наталії Григорівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Вовчик Лубенського району, орієнтовною площею 1,00 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 



господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322881100:02:001:0026. 

5. Надати дозвіл громадянину Науменку Анатолію Миколайовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Снітине Лубенського району, орієнтовною 

площею 0,60 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

6. Надати дозвіл громадянину Добридніку Івану Миколайовичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Тишки Лубенського району, орієнтовною 

площею 0,50 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

7. Надати дозвіл громадянину Глущенку  Григорію Миколайовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Снітине Лубенського району, орієнтовною 

площею 0,50 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства.  

8. Надати дозвіл громадянину Жебелю Володимиру Борисовичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Тишки Лубенського району, орієнтовною 

площею 0,50 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

9. Надати дозвіл громадянину Мигаль Любові Петрівні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Тишки, орієнтовною площею 0,50 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  

10. Надати дозвіл громадянину Калугіну Костянтину Михайловичу 

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. Братів 

Власенко, 33, орієнтовною площею 0,50 га, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства. 

11. Надати дозвіл громадянці Савенко Надії 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. Снітин, вул. Соснова, орієнтовною 

площею 0,40 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 



12. Надати дозвіл громадянину Добжанському Валентину 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. Вовчик, орієнтовною 

площею 0,50 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

13. Надати дозвіл громадянці Рябко Аліні Андріївні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Матяшівка, орієнтовною площею 0,50 га, 

за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

14. Надати дозвіл громадянину Мищенку Олександру Віталійовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Снітин Лубенського району, орієнтовною 

площею 0,50 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322886200:04:004:0059. 

15. Надати дозвіл громадянину Мищенку Руслану Віталійовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Снітин Лубенського району, орієнтовною 

площею 0,50 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322886200:04:004:0059. 

16. Надати дозвіл громадянці Савенко Світлані Володимирівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: с. Новаки Лубенського району, орієнтовною площею 0,10 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

17. Надати дозвіл громадянці Мариц Ніні Григорівні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Хорошки Лубенського району, орієнтовною площею 0,15 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

18. Надати дозвіл громадянці Форись Ніні Миколаївни виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,18 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 



19. Надати дозвіл громадянці Кундій Інні Віталіївні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Березівка, орієнтовною площею 0,36 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

20. Надати дозвіл громадянці Махляр Таїсії 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. Мацківці, орієнтовною площею 0,10 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

21. Надати дозвіл громадянці Махляр Таїсії 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. Мацківці, орієнтовною площею 0,06 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

22. Надати дозвіл громадянину Чернову Костянтину Анатолійовичу 

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, орієнтовною 

площею 0,12 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

23. Надати дозвіл громадянину Чернову Анатолію Володимировичу 

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 0,36 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322883200:09:001:0324. 

24. Надати дозвіл громадянці Овчаренко Катерині Петрівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Нижній Булатець, туп. Сацького, 11,  

орієнтовною площею 0,15 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 

25. Надати дозвіл громадянці Пиньковій Людмилі Анатоліївні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Хорошки, вул. Лугова, орієнтовною 

площею 0,30 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

26. Надати дозвіл громадянину Самойленку Миколі Петровичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Тишки Лубенського району, орієнтовною 

площею 0,35 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

27. Надати дозвіл громадянину Сулимі Олександру 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, орієнтовною площею 

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

господарства. 

28. Надати дозвіл громадянці Дерикон Аліні Володимирівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Куп’єваха Лубенського району, орієнтовною площею 0,25 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322881200:04:004:0012. 

29. Надати дозвіл громадянці Дорошенко Наталії 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. Вовчик, 2-й пров. Шевченка, 4,  

орієнтовною площею 0,17 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 

30. Надати дозвіл громадянці Степіній Марії Петрівні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Висачки, орієнтовною площею 0,25 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

31. Надати дозвіл громадянці Алєксєєвій Людмили Володимирівні 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Клепачі Лубенського району, орієнтовною 

площею 0,26 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322883200:09:002:0012. 

32. Надати дозвіл громадянину Домницькому Валентину Миколайовичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Новаки Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства. 

33. Надати дозвіл громадянці Давиденко Любові Петрівні 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. Братів Власенко, 5А, 

орієнтовною площею 0,35 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 

34. Надати дозвіл громадянці Конько Любові Григорівні 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, орієнтовною площею 

0,15 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

35. Надати дозвіл громадянці Легуші Тетяні Дмитрівні 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, орієнтовною площею 

0,13 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

36. Надати дозвіл громадянину Миснику Руслану Романовичу 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. Шевченка, орієнтовною 

площею 0,22 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

37. Надати дозвіл громадянину Дрогалу Олегу Олександровичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Назарівка вул. 

Новоселівка, орієнтовною площею 0,25 га, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства. 

38. Надати дозвіл громадянину Ситнику Антону 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. В’язівок, орієнтовною площею 0,22 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

39. Надати дозвіл громадянину Миснику Григорію Івановичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність, що розташована за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, 

орієнтовною площею 0,25 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

40. Надати дозвіл громадянину Карпцю Роману Івановичу  виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою:  м. Лубни, вул. Анни Керн  орієнтовною площею 0,0100 га, за 

цільовим призначенням – для індивідуального гаражного будівництва. 

41. Надати дозвіл громадянину Карпець  Надії Іванівні  виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 



власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою:  м. Лубни, вул. Анни Керн  орієнтовною площею 0,0100 га, за 

цільовим призначенням – для індивідуального гаражного будівництва. 

42. Надати дозвіл громадянину Іонову Олександру Олександровичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність, що розташована за адресою: Лубенський район,     

с. Березоточа, орієнтовною площею 0,25 га, за цільовим призначенням – 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

43. Надати дозвіл громадянці Липчак Вірі Василівні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність, що розташована за адресою: вул. Рубцова, с. Калайдинці 

Лубенського району, орієнтовною площею 0,25 га, за цільовим 

призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

44. Надати дозвіл громадянину Миснику Руслану Романовичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність, що розташована за адресою: Лубенський район,  с. Калайдинці, 

вул. Шевченка, орієнтовною площею 0,25 га, за цільовим призначенням – 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

45. Надати дозвіл громадянину Тиводару Миколі Сергійовичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність, що розташована за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, 4 

пров. Соборності, орієнтовною площею 0,25 га, за цільовим призначенням 

– для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

46. Надати дозвіл громадянину Трояновському Олександру 

Миколайовичу виготовити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність, що розташована за адресою: 

Лубенський район,  с. Засулля, вул. Космічна, орієнтовною площею     0,10 

га, за цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

47. Надати дозвіл громадянину Чернову Костянтину Анатолійовичу 

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. Першотравнева, 13, орієнтовною площею 0,12 га, за цільовим 

призначенням – для індивідуального садівництва.  

48. Надати дозвіл громадянину Ольшанському Анатолію Івановичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

індивідуального садівництва. 



49. Надати дозвіл громадянці Купрій Оксані Вікторівні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою:  м. Лубни, вул. Короленка (біля будинку №142) орієнтовною 

площею 0,1200 га, за цільовим призначенням – для індивідуального 

садівництва. 

50. Надати дозвіл громадянці Борилюк Тетяні Антонівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою:  м. Лубни, вул. Барвінкова  орієнтовною площею 0,1200 га, за 

цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

51. Надати дозвіл громадянці Борилюк Тетяні Миколаївни виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою:  м. Лубни, вул. Барвінкова  орієнтовною площею 0,0918 га, за 

цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

52. Надати дозвіл громадянці Борилюку Володимиру Дмитровичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою:  м. Лубни, вул. Барвінкова  орієнтовною площею 

0,1000 га, за цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

53. Надати дозвіл громадянці Борилюку Руслану Володимировичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою:  м. Лубни, вул. Барвінкова  орієнтовною площею 

0,1200 га, за цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

54. Надати дозвіл громадянці Шульзі Вікторії Володимирівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою:  м. Лубни, вул. Барвінкова  орієнтовною площею 0,1200 га, за 

цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

55. Надати дозвіл громадянину Борилюк Олександру Володимировичу  

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою:  м. Лубни, вул. Барвінкова  орієнтовною площею 

0,1200 га, за цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

 

Лубенський міський голова                                           Олександр  ГРИЦАЄНКО 


