
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята  сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

17 лютого  2022 року 

Про затвердження  проектів із землеустрою 

щодо відведення земельних  ділянок   

та надання їх в оренду  

 

Розглянувши подані звернення, відповідно до статей 12, 122 

Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про 

землеустрій», «Про оренду землі», 

міська рада вирішила: 

 

       1. Відповідно до поданого клопотання Акціонерного товариства 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,  юридична адреса: м. Полтава, вул. Старий 

Поділ, 5, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою:  м. Лубни, 2-й провулок Нової, 8, площею 1,1370 га, 

кадастровий номер 5310700000:02:059:0024, за цільовим призначенням – 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд  об’єктів передачі електричної та теплової енергії (територія ПС 

110/10кВ «Лубни – місто») та надати її в оренду АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» строком на 49 років. 

          2. Відповідно до поданої заяви громадянина Угляниці Олексія 

Миколайовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322881400:06:002:0010,  площею 

2,0000 га, що знаходиться за межами с. Малий В’язівок Лубенського району 

за цільовим призначенням – для городництва.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Угляниці О.М. строком на 

десять років. 

         3. Відповідно до поданої заяви громадянки Угляниці Ольги 

Олександрівни  затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322881400:06:002:0009,  площею 

2,0000 га, що знаходиться за межами с. Малий В’язівок Лубенського району 

за цільовим призначенням – для городництва.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Угляниці О.О. строком на  

десять років. 



         4. Відповідно до поданої заяви громадянки Гармаш Наталії 

Василівни  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884900:06:002:0011,  площею 2,0000 га, що 

знаходиться за межами с. В’язівок Лубенського району за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Гармаш Н.В. строком на  

п’ять років. 

        5. Відповідно до поданої заяви громадянина Горєвого Руслана 

Анатолійовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322885301:01:004:0133,  площею 

1,8900 га, що знаходиться за адресою: с. Оріхівка Лубенського району за 

цільовим призначенням – для городництва.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Горєвому Р.А. строком на  

сім років. 

        6. Відповідно до поданої заяви громадянина Колєсніка Юрія 

Вікторовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322881400:07:002:0025,  площею 4,0000 га, що 

знаходиться за межами с. Нижній Булатець Лубенського району за цільовим 

призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Колєсніку Ю.В. строком 

на  сім років. 

        7. Відповідно до поданої заяви громадянина Гайдука Віктора 

Олексійовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322881400:09:002:0001,  площею 2,0000 га, що 

знаходиться за межами с. Чуднівці Лубенського району за цільовим 

призначенням – для городництва.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Гайдуку В.О. строком на  

десять років. 

        8. Відповідно до поданої заяви громадянки Пазенко Віри Іванівни  

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322884902:02:004:0044,  площею 0,4398 га, що 

знаходиться за адресою: с. В’язівок Лубенського району за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Пазенко В.І. строком на  

п’ятнадцять років. 

        9. Відповідно до поданої заяви громадянки Пиріг Тетяни Іванівни  

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322884900:06:002:0018,  площею 2,7586 га, що 

знаходиться за межами с. В’язівок Лубенського району за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Пиріг Т.І. строком на  

десять років. 

        10. Відповідно до поданої заяви громадянки Глушко Людмили 

Анатоліївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки, кадастровий номер 5322883200:09:002:0013,  площею 0,6000 га, що 

знаходиться за межами с. Клепачі Лубенського району за цільовим 

призначенням – для городництва.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Глушко Л.А. строком на  

десять років. 

           11. Зобов’язати та попередити землекористувачів: 

- у місячний термін укласти з міською радою договір на оренду землі та 

зареєструвати своє право в установленому законодавством порядку; 

- неухильно виконувати обов’язки землекористувачів відповідно до вимог 

ст. 96 ЗКУ; 

- приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в 

натурі (на місцевості), одержання документів, що посвідчує право на неї 

та державної реєстрації, забороняється (ст. 125 ЗКУ); 

- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням та 

систематична несплата орендної плати є підставою для припинення 

права користування землею (ст. 141 ЗКУ).   

 

 

 

 Лубенський міський  голова                               Олександр ГРИЦАЄНКО 


