
 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

18 серпня 2021 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, 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 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 0,6000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884900:07:002:0223. 
2. Надати дозвіл громадянці Яременко Вікторії Ігорівні 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 0,6000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884900:07:002:0223. 
3. 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 0,6000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884900:07:002:0223. 
4. 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 0,6000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884900:07:002:0223. 
5. Надати дозвіл громадянці Пазенко Вірі Іванівні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання в 

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

В’язівок Лубенського району, орієнтовною площею 0,2000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 
6.  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 

межами с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,2500 га, 

за цільовим призначенням – для городництва. 
7. Надати дозвіл громадянці Литвиненко Наталії 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 

межами               с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 

0,6000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 
8. Надати дозвіл громадянці Сизоненко Катерині 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 за межами              
с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,5000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 
9. Надати дозвіл громадянину Литвиненку Ігорю 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. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,4000 га, 

за цільовим призначенням – для городництва. 
10. Надати дозвіл громадянину Радьку Івану Павловичу 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. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,6000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 
11. Надати дозвіл громадянину Якименку Владиславу Олександровичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована в  с. Березівка Лубенського району, орієнтовною площею 

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



12. Надати дозвіл громадянину Якименку Олександру Олексійовичу 
виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована в с. Березівка Лубенського району, орієнтовною площею 

0,5000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 
13. Надати дозвіл громадянці Якименко Ларисі Іванівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в                   
с. Березівка Лубенського району, орієнтовною площею 0,5000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 
14. Надати дозвіл громадянину Бузанову Володимиру Вікторовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської, що розташована 

за адресою: Лубенський район, с. Михнівці, вул. Миру,  орієнтовною 

площею 0,1000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 
15.  Надати дозвіл громадянину Давиденку Олександру Івановичу  

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Юрченка, 
орієнтовною площею 0,4000 га, за цільовим призначенням – для 

городництва. 
16.  Надати дозвіл громадянці Кулик Любові Григорівні  виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

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

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

цільовим призначенням – для городництва. 
17. Надати дозвіл громадянину Кулику Віктору 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 0,6000 га, 

за цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу земельної 

ділянки кадастровий номер 5322885100:03:006:0079.    
18. 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 

0,6000 га, за цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322885100:03:006:0077. 
19. Надати дозвіл громадянину Миснику Роману 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 

межами с. Калайдинці Лубенського району, орієнтовною площею 0,6000 



га, за цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322883200:09:001:0199. 
20. Надати дозвіл громадянці Бузі Тетяні Володимирівні 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. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,2000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322886200:07:002:0051. 
21. Надати дозвіл громадянину Гориніну Роману Сергійовичу  

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. Ломаки Лубенського району, орієнтовною площею 7,7600 га, 

за цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 
22. Надати дозвіл громадянину Пирогу Миколі 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. В’язівок Лубенського району, орієнтовною площею 1,3500 га, за 

цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання худоби, шляхом 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322884900:06:001:0009. 
23. Надати дозвіл громадянці Пиріг Тетяні 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. В’язівок Лубенського району, орієнтовною площею 3,5000 га, за 

цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 
24.  Надати дозвіл громадянину Колєсніку Юрію Вікторовичу  

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. Нижній Булатець Лубенського району, орієнтовною 

площею 66,3132 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і 

випасання худоби, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322881400:07:002:0017. 
25. Надати дозвіл громадянину Колєсніку Юрію Вікторовичу  

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322881400:08:001:0146, для отримання в оренду за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                  
с. Нижній Булатець Лубенського району, орієнтовною площею 4,3798 

га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 
26.  Надати дозвіл громадянину Колєсніку Юрію Вікторовичу  

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 



кадастровий номер 5322881400:08:001:0144, для отримання в оренду за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                
с. Нижній Булатець Лубенського району, орієнтовною площею 5,7963 

га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 
27.  Надати дозвіл громадянину Колєсніку Юрію Вікторовичу  

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. Нижній Булатець Лубенського району, орієнтовною 

площею 4,0000 га, за цільовим призначенням – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 
28.  Надати дозвіл громадянину Колєсніку Юрію Вікторовичу  

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. Нижній Булатець Лубенського району, орієнтовною 

площею 10,0000 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і 

випасання худоби. 
29.  Надати дозвіл громадянину Кузьменку Роману Віталійовичу  

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322882700:06:004:0004, для отримання в оренду за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами               
с. Пулинці Лубенського району, орієнтовною площею 2,5000 га, за 

цільовим призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
30. 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 

 


