
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 червня 2021 року 

 

Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

 

Розглянувши матеріали нормативно-технічної документації з питань 

здійснення землеустрою та керуючись статтями 12, 20, 38-39, 81, 90-91, 118, 

121, 123-126, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 25, 48, 50, 54 Закону 

України «Про землеустрій», 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Кузуб Ніні Михайлівні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання в  

оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована в с. Мацківці 

Лубенського району, орієнтовною площею 0,6000 га, за цільовим 

призначенням – для городництва. 

2. Надати дозвіл громадянину Кузубу Івану Васильовичу виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення), що розташована в с. 

Мацківці Лубенського району, орієнтовною площею 0,7000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 

3. Надати  дозвіл громадянину Ющенку Олександру Івановичу   

виготовити  проект  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність  за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), за 

адресою: с. Засулля, вул. Харківська, орієнтовною  площею 0,03 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

4. Надати дозвіл громадянці Коваленко Олені Вікторівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами  с. Оріхівка Лубенського району, орієнтовною площею 0,15 га, 

за цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу земельної 



ділянки, кадастровий номер 5322885300:14:002:0050, площею 16,0219 

га. 

5. Надати дозвіл громадянину Савченку Олегу Володимировичу   

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. Кревелівка Лубенського району, орієнтовною  

площею 0,4200 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

6. Надати дозвіл громадянину Бирюку Дмитру Володимировичу 

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 адресою с. Кревелівка, вул. Новоселівка, 8, 

орієнтовною площею 0,3700 га, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 

7. Надати дозвіл громадянину Бирюку Дмитру Володимировичу 

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. Кревелівка Лубенського району, орієнтовною площею 

0,1000 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства.  

8. Надати дозвіл громадянці Бирюк Марині Миколаївні 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   

с. Кревелівка, вул. Новоселівка, 12, орієнтовною площею 0,1200 га, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

9. Надати дозвіл громадянці Бирюк Марині 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 за 

адресою с. Кревелівка, вул. Новоселівка, 12, орієнтовною площею 

0,4000 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

10.  Надати дозвіл громадянці Горбач Наталії Костівні 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 

адресою с. Олександрівка, вул. Кільцева, орієнтовною площею 0,0700 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 



11.  Надати дозвіл громадянці Федорині Наталії Іванівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

адресою   с. П‘ятигірці, вул. Дмитра Федорини, орієнтовною площею 

0,2000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

12.  Надати дозвіл громадянину Яременку Ігорю Федоровичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за межами с.  Михнівці Лубенського району, орієнтовною 

площею 1,6000 га, за цільовим призначенням – для ведення 

городництва, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884900:07:002:0223, площею 50,1918 га. 

13.  Надати дозвіл громадянину Яременку Олегу Ігоровичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами  с. Михнівці Лубенського району, орієнтовною площею 1,7000 

га, за цільовим призначенням – для ведення городництва, шляхом 

поділу земельної ділянки кадастровий номер 5322884900:07:002:0223 

площею 50,1918 га. 

14. Надати дозвіл громадянці Яременко Людмилі Іванівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами  с. Михнівці Лубенського району, орієнтовною площею 0,9500 

га, за цільовим призначенням – для ведення городництва, шляхом 

поділу земельної ділянки кадастровий номер 5322884900:07:002:0223 

площею 50,1918 га. 

15.  Надати дозвіл громадянці Поцяпун Людмилі Михайлівні 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за адресою с. Крем'янка, вул. Садова, 7, орієнтовною 

площею 0,2000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

16.  Надати дозвіл громадянину Шевченку Сергію Олександровичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

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

у користування громадянам чи юридичним особам), що розташована за 

межами с. Матяшівка Лубенського району, кадастровий номер 

5322885300:03:004:0016, орієнтовною площею 8,9950 га, за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби, шляхом поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322885300:03:004:0010. 



17.  Надати дозвіл громадянці Коваленко Ярославі Олексіївні 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

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

у користування громадянам чи юридичним особам), що розташована за 

межами с. Матяшівка Лубенського району, кадастровий номер 

5322885300:03:005:0011, орієнтовною площею 10,0530 га, за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби. 

18.  Надати дозвіл громадянину Роману 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 адресою: с. Войниха, вул. Кирпоноса, 7, орієнтовною 

площею 0,1000 га, за цільовим призначенням – для індивідуального 

садівництва. 

19. Надати дозвіл громадянці Назаренко Наталії 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 

адресою с. Назарівка Лубенського району, орієнтовною площею 0,4000 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  

20.  Надати дозвіл громадянину Назаренку Сергію Васильовичу 

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 адресою с. Войниха Лубенського району, орієнтовною 

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

садівництва.  

21.  Надати дозвіл громадянці Кравцовій Аллі Анатоліївні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

адресою:      с. Снітин, вул. Дружби, орієнтовною площею 0,4000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 

22.  Надати дозвіл громадянину Кравцову Василю Григоровичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за адресою: с. Снітин, вул. Армійська, орієнтовною 

площею 0,2000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

23.  Надати дозвіл громадянці Шудрик Катерині Омелянівні 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 



адресою: с. Снітин, вул. Степова, 9, орієнтовною площею 0,3800 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

24.  Надати дозвіл громадянину Юрченку Анатолію Миколайовичу  

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за межами с. Новаки Лубенського району, орієнтовною 

площею 0,2000 га, за цільовим призначенням – для городництва, 

 шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер  

5322885100:03:006:0079. 

25. Надати дозвіл громадянці Корнієнко Олені 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. Вищий Булатець Лубенського району, орієнтовною площею 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, 

кадастровий номер  5322881400:07:002:0017. 

26.  Надати дозвіл громадянину Проворі Олексію 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 

адресою с. Чуднівці, вул. Українська, 29, орієнтовною площею 0,3600 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

27.  Надати  дозвіл  громадянці Сидоренко Надії Миколаївні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення), що    розташована   за    

межами с. Михнівці Лубенського району,  орієнтовною площею 0,30 

га, за цільовим призначенням – для ведення  городництва, шляхом 

поділу земельної ділянки кадастровий  номер 5322884900:06:003:0394 

площею 22,4902 га. 

28.  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, кадастровий номер 

5322888900:03:005:0048, орієнтовною площею 2,0000 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

29.  Надати дозвіл громадянину Вітрову Віталію 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. Мацкова Лучка Лубенського району, 

кадастровий номер 5322884000:03:003:0167, орієнтовною площею 

2,0000 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

30.  Надати дозвіл громадянину Хорошку Володимиру Івановичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована в с. Мацківці Лубенського району, орієнтовною площею 

0,2000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

31. Надати дозвіл громадянину Тревогіну Олександру Івановичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за межами с. Мгар Лубенського району, орієнтовною 

площею  9,9779 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і 

випасання худоби. 

32.  Надати  дозвіл  громадянину Неху Івану Володимировичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що    

розташована   за    межами с. Вільшанка Лубенського району, 

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

особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної 

ділянки кадастровий  номер 5322884600:09:006:0064. 

33.  Надати  дозвіл  громадянину Воропаєву Євгену Володимировичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що    

розташована   за    межами с. Мгар Лубенського району,  орієнтовною 

площею 1,5000 га, за цільовим призначенням – для городництва, 

шляхом поділу земельної ділянки кадастровий  номер 

5322884600:08:003:0049. 

34.  Надати дозвіл громадянину Смалю Сергію Івановичу (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 2,0000 га, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, шляхом поділу 

земельної ділянки кадастровий номер 5322881200:09:007:0020. 

35. Надати дозвіл громадянці Мищенко Любові Петрівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення), що розташована в с. 



Снітин,   вул. Дружби, орієнтовною площею 0,1500 га, за цільовим 

призначенням – для городництва. 

36. Надати дозвіл громадянину Мищенку Ігорю Володимировичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована в с. Снітин, вул. Дружби, площею 0,2800 га, за цільовим 

призначенням – для городництва. 

37. Надати дозвіл громадянці Поцяпун Марині 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 

адресою: с. Снітин, вул. Братів Власенко, орієнтовною площею 0,4100 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

38.  Надати дозвіл громадянці Івахіній Валентині Олександрівні 

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 адресою: с. Снітин, вул.Зайкевича, 19, орієнтовною 

площею 0,150 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

39. Надати дозвіл громадянину Гуку Миколі Ігоровичу (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. Оріхівка Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,0000 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322885300:14:003:0182. 

40.  Надати дозвіл громадянину Перепелу Василю 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. Халепці Лубенського району, орієнтовною площею 0,1800 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883200:06:001:0025. 

41.  Надати дозвіл громадянці Сердюк Людмилі Олександрівні 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за адресою: с. Снітин, вул. Дружби, орієнтовною площею 

0,1500 га, за цільовим призначенням – для городництва. 



42. Надати дозвіл громадянину Ткаченку Віктору Анатолійовичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за адресою: с. Снітин, вул. Дружби, орієнтовною площею 

0,3500 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

43.  Надати дозвіл громадянину Ткаченку Віктору Анатолійовичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за адресою: с. Снітин, вул. Дружби, орієнтовною площею 

0,3500 га, за цільовим призначенням – для городництва.  

44.  Надати дозвіл громадянці Чоботар Ірині Анатоліївні 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. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,2000 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

45. Надати дозвіл громадянину Бибику Василю Івановичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення), що розташована в               

с. Березівка Лубенського району, орієнтовною площею 1,5000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва.  

46. Надати дозвіл громадянину Бибику Миколі Васильовичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - 

землі сільськогосподарського призначення), що розташована в               

с. Березівка Лубенського району, орієнтовною площею 1,5000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 

47.  Надати дозвіл громадянину Березі Миколі Григоровичу 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: 

с. Березівка Лубенського району, орієнтовною площею 0,2500 га, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

48. Надати дозвіл громадянці Березі Ользі Валеріївні 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:            

с. Березівка Лубенського району, орієнтовною площею 0,2500 га, за 

цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  



49. Надати дозвіл громадянці Гринченко Любові 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 0,2500 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322883200:06:001:0025. 

50. Надати дозвіл громадянці Ляшенко Ользі 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 

адресою: с. Лушники, вул. Піщана, 15, орієнтовною площею 0,1600 га, 

за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  

51. Надати дозвіл громадянці Лук’янець Ганні 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 в              

с. Калайдинці, вул. Шевченка, Лубенського району орієнтовною 

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

індивідуального садівництва.  

52. Надати дозвіл громадянці Михайленко Катерині Захарівні  

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 адресою: с. Клепачі, вул. Польова, 8, орієнтовною 

площею 0,2500 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства.  

53. Надати дозвіл громадянці Михайленко Катерині Захарівні  

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: с. Клепачі, вул. Польова, 8, орієнтовною 

площею 0,2500 га, за цільовим призначенням – для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. ( 

54. Надати дозвіл громадянці Кибі Лідії 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 за 

адресою:  с. Суха Солониця, вул. Перемоги, 59, орієнтовною площею 

0,2100 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

55. Надати дозвіл громадянину Залаті Володимиру Івановичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за межами с. Новаки Лубенського району, орієнтовною 

площею 0,6804 га, за цільовим призначенням – для городництва, 

кадастровий номер  5322885100:03:006:0077. 

56.  Надати дозвіл громадянину Миколенку Євгенію Миколайовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

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

3,5000 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання 

худоби. 

57. Надати дозвіл громадянину Миколенку Євгенію Миколайовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

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

1,0000 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання 

худоби. 

58. Надати дозвіл громадянину Кузьменку Валерію Володимировичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за межами с. Вільшанка Лубенського району, 

орієнтовною площею 1,446 га, за цільовим призначенням – для 

городництва, кадастровий номер земельної ділянки 

5322884600:12:003:0079. 

59.  Надати дозвіл громадянину Ольському Юрію Олексійовичу 

(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. Оріхівка Лубенського 

району, орієнтовною площею 2,0000 га, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства, шляхом поділу 

земельної ділянки кадастровий номер 5322885300:14:003:0178. 

60. Надати дозвіл Державному підприємству «Агенство місцевих доріг 

Полтавської області», юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - землі 

транспорту), що розташована в межах м. Лубни, орієнтовною площею 

1,0000 га, за цільовим призначенням – для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства. 



61. Надати  дозвіл  громадянці Китаєвій Наталії Василівні виготовити  

проект  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність  за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі житлової та громадської забудови), за 

адресою:  м. Лубни, вул. Дружби, 4,  орієнтовною  площею 0,0949 га, за 

цільовим призначенням – для  ведення особистого селянського 

господарства. 

62. Надати  дозвіл  громадянину Тимощуку Валерію Григоровичу 

виготовити  проект  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність  за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі житлової та громадської забудови), за 

адресою:  м. Лубни, вул. О. Вишні, 2,  орієнтовною  площею 0,0774 га, 

за цільовим призначенням – для  ведення особистого селянського 

господарства. 

63. Надати  дозвіл  громадянам Рудь Тетяні Андріївні та Рудю 

Олександру Михайловичу  виготовити  проект  землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для отримання у власність  за рахунок 

земель запасу міської ради (категорія земель - землі житлової та 

громадської забудови), за адресою:  м. Лубни, вул. Ініціативна, 41,  

орієнтовною  площею 0,0687 га, за цільовим призначенням – для  

ведення особистого селянського господарства. 

64. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,6968 га за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель: землі рекреаційного 

призначення),  розташованої за  адресою: м. Лубни, Сквер Героїв 

Небесної сотні, за цільовим призначенням –  землі загального 

користування на користь Лубенської територіальної громади в особі 

Лубенської міської ради. 

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 орієнтовною площею 0,6681 га за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - землі 

рекреаційного призначення), розташованої за  адресою: м. Лубни, 

Сквер третього тисячоліття», за цільовим призначенням –  землі 

загального користування на користь Лубенської територіальної 

громади в особі Лубенської міської ради.  

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 на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3178 га за 



рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - землі 

рекреаційного призначення), розташованої за  адресою: м. Лубни, 

Сквер тисячоліття  Лубен,  за цільовим призначенням –  землі 

загального користування на користь Лубенської територіальної 

громади в особі Лубенської міської ради.  

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. 

67. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,7579 га за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - землі 

рекреаційного призначення), розташованої за  адресою: м. Лубни, 

Сквер на площі Слави,  за цільовим призначенням –  землі загального 

користування на користь Лубенської територіальної громади в особі 

Лубенської міської ради. 

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. 

68. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7156 га за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - землі 

рекреаційного призначення), розташованої за  адресою: м. Лубни, 

Сквер ім. Тараса Шевченка,  за цільовим призначенням –  землі 

загального користування на користь Лубенської територіальної 

громади в особі Лубенської міської ради. 

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. 

69. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5617 га за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - землі житлової 

та громадської забудови), розташованої за  адресою: м. Лубни, сквер 

«Урочище Рибки»,  за цільовим призначенням –  землі загального 

користування на користь Лубенської територіальної громади в особі 

Лубенської міської ради. 

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. 

70. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0515 га за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - землі житлової 



та громадської забудови), розташованої за  адресою: м. Лубни, вул. 

Дружби, 30,  за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства на користь Лубенської територіальної 

громади в особі Лубенської міської ради. 

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. 

71. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1110 га за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі житлової 

та громадської забудови), розташованої за  адресою: м. Лубни, вул. 

Авангардна, 12/1,  за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства на користь Лубенської територіальної 

громади в особі Лубенської міської ради. 

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.  

72. 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. Висачки, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0133, площею 7,2158 га, за цільовим призначенням 

– для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 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. 

73. 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. Висачки, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0096, площею 5,9442 га, за цільовим призначенням 

– для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 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.  

74. 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. Висачки, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0095, площею 6,8873 га, за цільовим призначенням 

– для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 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.  

75. 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. Висачки, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0136, площею 32,1714 га, за цільовим призначенням 

– для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 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.  

76. 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. Висачки, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0098, площею 6,8555 га, за цільовим призначенням 

– для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 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.  



77. 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. Висачки, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0115, площею 2,8367 га, за цільовим призначенням 

– для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 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.  

78. 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. Тишки, кадастровий номер 

5322887400:09:001:0075, площею      5,8 га, за цільовим призначенням – 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 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.  

79. 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. Тишки, кадастровий номер 

5322887400:09:001:0079, площею    13,3 га, за цільовим призначенням – 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 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.  

80. 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. Тишки, кадастровий номер 

5322887400:09:001:0084, площею    2,17 га, за цільовим призначенням – 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 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. 

81.  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. Тишки, кадастровий номер 

5322887400:05:002:0025, площею    2,29 га, за цільовим призначенням – 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 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. 

82. Надати дозвіл громадянину Березі Анатолію Івановичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради 

(категорія земель - землі сільськогосподарського призначення), що 

розташована за адресою с.Березівка, Лубенського району орієнтовною 

площею 1,0000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

83. 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 186-1 

Земельного кодексу України, подати їх на затвердження міській раді. 
 

 

Лубенський міський голова                                       Олександр  ГРИЦАЄНКО 


