
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 

17 лютого 2022 року 

 

Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для надання в оренду 

 

Розглянувши матеріали нормативно-технічної документації з питань 

здійснення землеустрою та керуючись статтями 12, 20, 121, 123-126, 186 

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 Дем’яненко Ніні Миколаївні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Березівка, орієнтовною площею 0,5000 

га, за цільовим призначенням – для городництва. 

2. Надати дозвіл громадянину Дем’яненку Григорію Миколайовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Березівка, орієнтовною 

площею 0,4000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

3. Надати дозвіл громадянину Крисальному Олександру 

Олександровичу виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання в оренду за рахунок земель запасу 

міської ради, що розташована за адресою: Лубенський район,                         

с. Березівка, орієнтовною площею 0,5000 га, за цільовим призначенням 

– для городництва. 

4. Надати дозвіл громадянину Яковченку Володимиру 

Олександровичу виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання в оренду за рахунок земель запасу 

міської ради, що розташована за межами с. Березівка Лубенського 

району, кадастровий номер 5322880300:03:002:0005, орієнтовною 

площею 0,5000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

5. Надати дозвіл громадянці Угляниці Олені Володимирівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 



адресою: Лубенський район, с. Вищий Булатець, орієнтовною площею 

0,5000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

6. Надати дозвіл громадянину Панченку Тарасу Івановичу виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Шершнівка Лубенського району, орієнтовною площею 

20,0000 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання 

худоби. 

7. Надати дозвіл громадянину Недбайлу Віктору Миколайовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Солониця Лубенського району, кадастровий 

номер 5322886600:02:007:0018, площею 14,2847 га, за цільовим 

призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 

8. Надати дозвіл громадянину Савенку Юрію Павловичу виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Снітине, орієнтовною площею 2,0000 га, 

за цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 

9. Надати дозвіл громадянину Приходьку Олександру Івановичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Оріхівка Лубенського району, кадастровий 

номер 5322885300:14:003:0171, площею 1,6301 га, за цільовим 

призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 

10. Надати дозвіл громадянину Приходьку Олександру Івановичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Оріхівка Лубенського району, кадастровий 

номер 5322885300:14:003:0179, площею 2,7392 га, за цільовим 

призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 

11. Надати дозвіл громадянину Приходьку Олександру Івановичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Оріхівка Лубенського району, кадастровий 

номер 5322885300:14:003:0172, площею 2,0347 га, за цільовим 

призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 

12.  Надати дозвіл громадянину Колєсніку Юрію Вікторовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Нижній Булатець Лубенського району,  

орієнтовною площею 0,7900 га, за цільовим призначенням – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва.  

13. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

з урахуванням вимог ст. 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» подати на погодження територіальному 



органу центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію 

державної політики у сфері земельних відносин. Проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт 

будівництва або планується розташування такого об'єкта, подати на 

погодження до органу містобудування та архітектури. Після погодження 

проекту у порядку, встановленому статтею 186 Земельного кодексу 

України, подати їх на затвердження міській раді. 

 

 

Лубенський міський голова                                       Олександр  ГРИЦАЄНКО 


