
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 

11 листопада 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 Максименку Сергію 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. Снітин, вул. Шевченка, 

орієнтовною площею 0,19 га, за цільовим призначенням – для 

городництва. 

2. Надати дозвіл громадянину Соколенку Володимиру Васильовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована в с. Тотчине Лубенського району, орієнтовною площею 

0,15 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

3. Надати дозвіл громадянину Тритяку Павлу Сергійовичу 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. Дружби, орієнтовною 

площею 0,30 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

4. Надати дозвіл громадянину Шинкаруку Юрію Павловичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована в с. Стадня Лубенського району, орієнтовною площею 0,60 

га, за цільовим призначенням – для городництва. 

5. Надати дозвіл громадянці Берко Світлані 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. Хорошки Лубенського району, орієнтовною площею 0,40 га, за 

цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу земельної 

ділянки кадастровий номер 5322887900:13:004:0014. 

6.  Надати дозвіл громадянці Мищенко Наталії Євстафіївні 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 0,35 га, за цільовим 

призначенням – для городництва. 

7. Надати дозвіл громадянину Марченку 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 

межами с. Ломаки Лубенського району, орієнтовною площею 7,27 га, за 

цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання худоби, шляхом 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322887900:12:001:0004. 

8. Надати дозвіл громадянці Манайко Світлані 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. Хорошки Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за 

цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 

9. Надати дозвіл громадянину Талідану 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. Хорошки Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, 

за цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 

10.  Надати дозвіл громадянці Конько Катерині Григорівні 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. Хорошки Лубенського району, орієнтовною площею 1,00 га, за 

цільовим призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 

11. Надати дозвіл громадянці Чупир 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 межами               

с. Клепачі Лубенського району, орієнтовною площею 0,5000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 

12. Надати дозвіл громадянину Чупир Олегу 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. Клепачі Лубенського району, орієнтовною площею 0,5000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 



13. Надати дозвіл громадянину Гайдовському Володимиру 

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. Мгар Лубенського району, 

орієнтовною площею 0,60 га, за цільовим призначенням – для 

городництва, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322884600:09:002:0007. 

14.  Надати дозвіл громадянину Волику Миколі Олексійовичу 

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. Дружби, 

орієнтовною площею 0,23 га, за цільовим призначенням – для 

городництва. 

15.  Надати дозвіл громадянці Ручці Світлані 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. Снітин вул. Юрченка, орієнтовною 

площею 0,18 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

16.  Надати дозвіл громадянці Лихіцькій Євдокії Григорівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради: 

- орієнтовною площею 0,15 га, що розташована за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, вул. Зайкевича - за цільовим призначенням 

– для городництва; 

-  орієнтовною площею 0,25 га, що розташована за адресою: 

Лубенський район, с. Снітин, за цільовим призначенням – для 

городництва. 

     17.Надати дозвіл громадянці Максимейко Олені 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: 

Лубенський район, с.Снітин, вул. Братів Власенко, 7, орієнтовною 

площею 0,20 га, за цільовим призначенням – для городництва.  

      18.Надати дозвіл громадянину Кілочку Миколі 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 адресою: 

Лубенський район, с.Снітин, вул. Дружби, орієнтовною площею 0,30 га, 

за цільовим призначенням – для городництва.  

19.Надати дозвіл громадянину Кілочку Миколі 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 адресою: 



Лубенський район, с. Снітин, вул. Дружби, орієнтовною площею 0,30 га, 

за цільовим призначенням – для городництва.  

20. Надати дозвіл громадянину Якименку Петру Андрійовичу 

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: Лубенський район, с. Снітин, вул. Дружби, орієнтовною 

площею 0,22 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

21. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0964 га за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель: землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), розташованої за  

адресою:  м. Лубни, вул. Індустріальна,  за цільовим призначенням – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості 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. 

22. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0936 га за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель: землі житлової та громадської 

забудови), розташованої в м. Лубни по вул. Зайкевича, за цільовим 

призначенням – для городництва 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. 

23.  Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 4,0 га за рахунок земель запасу 

міської ради (категорія земель: землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), розташованої за 

межами   с. Терни, за цільовим призначенням – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 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. 

24.  Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель: землі житлової та громадської 



забудови), розташованої за  адресою: м. Лубни, вул. Гвардійська,  за 

цільовим призначенням – для іншої житлової забудови 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. 

25.  Надати дозвіл Акціонерному товариству «Полтаваобленерго», 

юридична  адреса: м. Полтава, вул. Старий  Поділ, 5, виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання в 

оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель землі 

житлової та громадської забудови), що розташована за адресою:                

м. Лубни, вул. 1-й пров. Вернадського, орієнтовною площею 0,0036 га, 

за цільовим призначенням – для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії. 

26.  Надати дозвіл громадянці Беркут Вікторії Анатоліївні  виготовити  

проект  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення землі за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична, 7, 

площею 0,1582 га, кадастровий номер 5310700000:02:020:0110,  яка 

перебуває у неї в оренді, змінивши цільове призначення земельної 

ділянки із земель – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

на землі – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

27.  Надати дозвіл громадянці Беркут Вікторії Анатоліївні  виготовити  

проект  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення землі за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична, 7, 

площею 0,0523 га, кадастровий номер 5310700000:02:020:0107,  яка 

перебуває у неї в оренді, змінивши цільове призначення земельної 

ділянки: із земель – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

на землі – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

28. Надати дозвіл громадянам Беркут Вікторії Анатоліївні та Беркуту 

Юрію Петровичу   виготовити  проект  землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення землі за 

адресою: м. Лубни, вул. Фабрична, 7, площею 0,1132 га, кадастровий 

номер 5310700000:02:020:0108,  яка перебуває у неї в оренді, змінивши 

цільове призначення земельної ділянки: із земель – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на землі – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

29.  Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Арнія», 

юридична адреса: Лубенський р-н, с. Вищий Булатець, вул. Центральна, 

2А, виготовити  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



шляхом зміни цільового призначення  землі  за адресою:  Лубенський 

район, с. Вищий Булатець, вул. Центральна, 2А, площею 0,1100 га, 

кадастровий номер 5322881400:07:001:0212,  яка перебуває в його 

користуванні на умовах оренди, змінивши цільове призначення  

земельної ділянки: із земель – для іншого сільськогосподарського 

призначення на – землі для  розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

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 

 


