
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11 листопада 2021 року 

 

Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок у власність учасникам бойових дій 

 

Розглянувши заяву учасників бойових дій, матеріали нормативно-

технічної документації з питань здійснення землеустрою та керуючись 

статтями 12, 20, 83, 118, 121 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 громадянину Гусаківському Миколі Анатолійовичу 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради, що розташована за межами с. Снітин Лубенського району, 

орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Надати дозвіл громадянину Cкрипалю Ярославу Павловичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність, що розташована за межами с. Хорошки 

Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887900:08:009:0005 зі зміною цільового призначення з ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код КВЦПЗ – А.01.01) на 

ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ – А.01.03). 

3. Надати дозвіл громадянину Нечипоренку Олександру Івановичу (воїн-

інтернаціоналіст) 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. Снітин Лубенського району, 

орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки 

кадастровий номер 5322886200:04:004:0066. 



4. Надати дозвіл громадянину Сімперовичу Станіславу Юрійовичу 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради, що розташована за межами с. Крем’янка Лубенського 

району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322885300:12:003:0003, зі зміною цільового 

призначення з ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

ведення особистого селянського господарства. 

5. Надати дозвіл громадянину Фенченку Олександру Сергійовичу 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради, що розташована за межами с. Крем’янка Лубенського 

району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322885300:12:003:0003, зі зміною цільового 

призначення з ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

ведення особистого селянського господарства. 

6. Надати дозвіл громадянину Сердюку Роману Володимировичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Крем’янка Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322885300:12:003:0003, зі зміною цільового призначення з 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на ведення 

особистого селянського господарства. 

7. Надати дозвіл громадянину Звірковському Геннадію Віталійовичу 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради, що розташована за межами с. Крем’янка Лубенського 

району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322885300:12:003:0003, зі зміною цільового 

призначення з ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

ведення особистого селянського господарства. 

8. Надати дозвіл громадянину Назаренку Дмитру Олексійовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Березівка Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322880300:03:004:0082. 

9. Надати дозвіл громадянину Шмалюку Анатолію Вікторовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Березівка Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322880300:03:004:0082. 

10. Надати дозвіл громадянці Максимович Валентині Валентинівні 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради, що розташована за межами с. Березівка Лубенського району, 

орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322880300:03:004:0082. 

11. Надати дозвіл громадянину Черненку Геннадію Івановичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Березівка Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322880300:03:004:0082. 

12. Надати дозвіл громадянину Деркачу Ігорю Анатолійовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Березівка Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322880300:03:004:0082. 

13. Надати дозвіл громадянці Літвіновій Ганні Вікторівні (учасник АТО) 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Березівка Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322880300:03:004:0082. 

14. Надати дозвіл громадянину Писаренку Сергію Олександровичу 

(учасник АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради, що розташована за межами с. Снітин Лубенського району, 

орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322886200:04:004:0066. 

15. Надати дозвіл громадянину Тарасенку Андрію Дмитровичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Снітин Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 



селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322886200:04:004:0066. 

16. Надати дозвіл громадянину Беркову Андрію Миколайовичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Снітин Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322886200:04:004:0059. 

17. Надати дозвіл громадянину Царенку Андрію Олександровичу (учасник 

АТО) виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за межами с. Снітин Лубенського району, орієнтовною 

площею 2,00 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий 

номер 5322886200:04:004:0059. 

Лубенський міський голова                                           Олександр  ГРИЦАЄНКО 

 


