
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня  2021 року 

Про затвердження  проектів із землеустрою 

щодо відведення земельних  ділянок   

та надання в оренду  

 

Розглянувши звернення громадян, відповідно до статей 12, 122 

Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Земельним кодексом України, 

Законами України «Про землеустрій», «Про оренду землі», 
 

міська рада вирішила: 
 

  1. Відповідно до поданої заяви громадянина Бибика Василя 

Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322880306:06:001:0052, площею 2,0000 га, що 

знаходиться в с. Шинківщина Лубенського району за цільовим 

призначенням – для городництва.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Бибику В.І. строком на 

п’ять років. 

         2. Відповідно до поданої заяви громадянки Бибик Надії Петрівни 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322880306:06:001:0050, площею 2,0000 га, що 

знаходиться в с. Шинківщина Лубенського району, за цільовим 

призначенням – для городництва.  

          Вказану земельну ділянку надати в оренду Бибик Н.П. строком на    

п’ять років. 

         3. Відповідно до поданої заяви громадянки Бибик Таміли Іванівни 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322880306:06:001:0051, площею 2,0000 га, що 

знаходиться в с. Шинківщина Лубенського району, за цільовим 

призначенням – для городництва.  

          Вказану земельну ділянку надати в оренду Бибик Т.І. строком на    

п’ять років. 

         4. Відповідно до поданої заяви громадянина Бибика Івана 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322880306:06:001:0053, площею 2,0000 га, що 



знаходиться в с. Шинківщина Лубенського району за цільовим 

призначенням – для городництва.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Бибику І.М.  строком на 

п’ять років. 

        5. Відповідно до поданої заяви громадянина Неділька Олександра 

Анатолійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322880306:06:001:0054, площею 2,0000 га, що 

знаходиться в с. Шинківщина Лубенського району за цільовим 

призначенням – для городництва.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Недільку О.А. строком на 

п’ять років. 

      6. Відповідно до поданої заяви громадянина Бибика Миколи 

Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322880306:06:001:0056, площею 2,0000 га, що 

знаходиться в с. Шинківщина Лубенського району за цільовим 

призначенням – для городництва.  

         Вказану земельну ділянку надати в оренду Бибику М.В. строком на 

п’ять років. 

      7. Відповідно до поданої заяви громадянина Бибика Миколи 

Васильовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322880306:06:001:0057,  площею 1,4624 га, що 

знаходиться в с. Шинківщина Лубенського району за цільовим 

призначенням – для городництва.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Бибику М.В. строком на 

п’ять років. 

       8. Відповідно до поданої заяви громадянина Бибика Олександра 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322880306:06:001:0058, площею 2,0000 га, що 

знаходиться в с. Шинківщина Лубенського району за цільовим 

призначенням – для городництва.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Бибику О.М. строком на 

п’ять років. 

      9. Відповідно до поданої заяви громадянки Кочерги Аліни 

Миколаївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322885100:03:012:0010,  площею 2,0000 га, що 

знаходиться за межами с. Новаки Лубенського району та утворилася 

шляхом поділу земельної ділянки,  кадастровий номер 

5322885100:03:012:0007, площею 11,5484 га, за цільовим призначенням – 

для городництва.  

        Вказану земельну ділянку надати в оренду Кочерзі А.М. строком на    

п’ять років. 

      Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322885100:03:012:0008, площею 9,2813 га та кадастровий номер 



5322885100:03:012:0009, площею 0,2671 га, що утворилася в результаті 

поділу земельної ділянки, кадастровий номер 5322885100:03:012:0007, 

площею 11,5484 га. 

       10. Відповідно до поданої заяви громадянина Яковченка 

Володимира Івановича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322880300:03:002:0013, площею 

1,0000 га,  що  знаходиться за межами  с. Березівка Лубенського району та 

утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322880300:03:002:0037, площею 7,9279 га, за цільовим призначенням – для 

городництва.  

         Вказану земельну ділянку надати в оренду Яковченку В.І. строком на    

п’ять років. 

      11. Відповідно до поданої заяви громадянина Токаря Василя 

Михайловича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322880302:02:001:0047, площею 1,5200 га, що 

знаходиться в с. Кревелівка Лубенського району, за цільовим призначенням 

– для городництва.  

       Вказану земельну ділянку надати в оренду Токарю В.М. строком на    

п’ять років. 

       12. Відповідно до поданої заяви громадянина Токаря Андрія 

Михайловича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322880302:02:001:0048, площею 1,5200 га, що 

знаходиться в с. Кревелівка Лубенського району, за цільовим призначенням 

– для городництва.  

      Вказану земельну ділянку надати в оренду Токарю А.М. строком на    

п’ять років. 

     13. Відповідно до поданої заяви громадянки Токар Таміли Василівни 

затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322880302:02:001:0049, площею 1,5200 га, що 

знаходиться в с. Кревелівка Лубенського району, за цільовим призначенням 

– для городництва.  

       Вказану земельну ділянку надати в оренду Токар Т.В. строком на    п’ять 

років. 

      14. Відповідно до поданої заяви громадянина Мазура Михайла 

Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884600:08:003:0034, площею 1,6500 га, що 

знаходиться за межами с. Мгар Лубенського району та утворилася шляхом 

поділу земельної ділянки,  кадастровий номер 5322884600:08:003:0056, 

площею 7,2337 га, за цільовим призначенням – для городництва.  

      Вказану земельну ділянку надати в оренду Мазуру М.Г. строком на  

п’ять років. 

    Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322884600:08:003:0033, площею 5,5837 га, що утворилася в 



результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:08:003:0056, площею 7,2337 га. 

        15. Відповідно до поданої заяви громадянина Берези Сергія 

Миколайовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322880300:03:002:0012, площею 1,4279 га, що 

знаходиться за межами с. Березівка Лубенського району та утворилася 

шляхом поділу земельної ділянки,  кадастровий номер 

5322880300:03:002:0037, площею 7,9279 га, за цільовим призначенням – для 

городництва.  

         Вказану земельну ділянку надати в оренду Березі С.М. строком на 

п’ять років. 

         16. Відповідно до поданої заяви громадянина Залати Віктора  

Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322885100:03:010:0034, площею 

2,0000 га, що знаходиться за межами с. Новаки Лубенського району, за 

цільовим призначенням – для городництва.  

       Вказану земельну ділянку надати в оренду Залаті В.В. строком на    п’ять 

років. 

      17. Відповідно до поданої заяви громадянина Залати Юрія  

Володимировича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322885100:03:010:0036, площею 

0,9154 га, що знаходиться за межами с. Новаки Лубенського району, за 

цільовим призначенням – для городництва. 

        Вказану земельну ділянку надати в оренду Залаті В.В. строком на    

п’ять років. 

     18. Відповідно до поданої заяви громадянки Кононенко Світлани 

Степанівни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884001:01:001:0408, площею 1,1000 га, що 

знаходиться с. Мацківці Лубенського району за цільовим призначенням – 

для городництва.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Кононенко С.С. строком 

на п’ять років. 

       19. Відповідно до поданої заяви громадянина Мисника Романа 

Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322883200:09:001:0323,  площею 0,6000 га, що 

знаходиться за межами с. Калайдинці Лубенського району та утворилася 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:09:001:0199,  загальною площею 3,0934 га, за цільовим 

призначенням – для городництва.  

       Вказану земельну ділянку надати в оренду Миснику Р .М. строком на   

п’ять років. 

    Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки площею 1,9430 

га, кадастровий номер 5322883200:09:001:0322 та площею 0,0504 га, 



кадастровий номер 5322883200:09:001:0209, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки загальною  площею 3,0934 га, кадастровий номер 

5322883200:09:001:0199. 

  20. Відповідно до поданої заяви громадянки Коваленко Ярослави 

Олексіївни затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322885300:03:005:0011,  площею 10,0530 га, 

що знаходиться за межами с. Матяшівка Лубенського району за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Коваленко Я.О. строком 

на десять років. 

         21. Відповідно до поданої заяви громадянина Чупира Сергія 

Олексійовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322885100:03:011:0046,  площею 1,3127 га, що 

знаходиться за межами с. Новаки Лубенського району за цільовим 

призначенням – для городництва.  

         Вказану земельну ділянку надати в оренду Чупиру С.О. строком на 

п’ять років. 

         22. Відповідно до поданої заяви громадянина Тревогіна Олександра 

Івановича  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884600:09:005:0146,  площею 9,9779 га, що 

знаходиться за межами с. Мгар Лубенського району за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

           Вказану земельну ділянку надати в оренду Тревогіну О.І. строком на 

десять років. 

         23. Відповідно до поданої заяви громадянки Кисляк Валентини 

Вікторівни  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322880300:03:002:0009  площею 1,0000 га, що 

знаходиться за межами с. Березівка Лубенського району за цільовим 

призначенням – для городництва.  

         Вказану земельну ділянку надати в оренду Кисляк В.В. строком на  

п’ятнадцять років. 

        24. Відповідно до поданої заяви громадянина Яковченка Віктора 

Васильовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322880306:06:001:0055,  площею 2,0000 га, що 

знаходиться в с. Шинківщина Лубенського району за цільовим 

призначенням – для городництва.  

       Вказану земельну ділянку надати в оренду Яковченку В.В. строком на  

п’ятнадцять років. 

        25. Відповідно до поданої заяви громадянина Юрченка Анатолія 

Миколайовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322885100:03:006:0005,  площею 

0,2000 га, що знаходиться за межами с. Новаки Лубенського району за 

цільовим призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

         Вказану земельну ділянку надати в оренду Юрченку А.М. строком на  

десять років. 



         26. Відповідно до поданої заяви громадянина Колєсніка Юрія 

Вікторовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322881404:04:002:0211,  площею 6,1217 га, що 

знаходиться в с. Нижній Булатець Лубенського району за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

         Вказану земельну ділянку надати в оренду Колєсніку Ю.В. строком на 

сорок дев’ять років. 

         27. Відповідно до поданої заяви громадянина Колєсніка Юрія 

Вікторовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322881400:08:001:0144,  площею 5,7963 га, що 

знаходиться за межами с. Нижній Булатець Лубенського району за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

        Вказану земельну ділянку надати в оренду Колєсніку Ю.В. строком на 

сорок дев’ять років. 

       28. Відповідно до поданої заяви громадянина Колєсніка Юрія 

Вікторовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322881400:08:001:0146,  площею 4,3798 га, що 

знаходиться за межами с. Нижній Булатець Лубенського району за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

        Вказану земельну ділянку надати в оренду Колєсніку Ю.В. строком на 

сорок дев’ять років. 

        29. Відповідно до поданої заяви громадянина Колєсніка Юрія 

Вікторовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322881400:07:002:0024,  площею 66,3132 га, 

що знаходиться за межами с. Нижній Булатець Лубенського району за 

цільовим призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

        Вказану земельну ділянку надати в оренду Колєсніку Ю.В. строком на 

сорок дев’ять років. 

       30. Відповідно до поданої заяви громадянина Миколенка Євгенія 

Миколайовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322884902:02:004:0045,  площею 

2,5376 га, що знаходиться в с. В’язівок Лубенського району за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

        Вказану земельну ділянку надати в оренду Миколаєнку Є.М. строком 

на десять років. 

        31. Відповідно до поданої заяви громадянина Миколенка Євгенія 

Миколайовича  затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, кадастровий номер 5322884902:02:006:0052,  площею 

1,0470 га, що знаходиться в с. В’язівок Лубенського району за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

        Вказану земельну ділянку надати в оренду Миколаєнку Є.М. строком 

на десять років. 

         32. Відповідно до поданого клопотання Акціонерного товариства 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», юридична адреса: м. Полтава, вул. Старий 

Поділ, 5, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки на земельні ділянки загальною площею 0,0159 га, кадастрові 

номери: 

5322833201:01:003:0291 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0295 площею 0,0006 га; 

5322883201:01:003:0287 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0316 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0289 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0299 площею 0,0006 га; 

5322883201:01:003:0314 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0302 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0283 площею 0,0006 га;  

5322883201:01:003:0308 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0292 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0284 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0290 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0277 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0317 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0296 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0310 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0315 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0304 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0300 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0322 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0279 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0309 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0278 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0281 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0320 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0298 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0311 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0293 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0297 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0305 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0282 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0318 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0286 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0301 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0313 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0303 площею 0,0006 га; 

5322883201:01:003:0306 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0312 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0307 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0285 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:003:0288 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:003:0280 площею 0,0003 га; 



5322883201:01:003:0321 площею 0,0006 га;  

5322883201:01:001:0250 площею 0,0003 га; 

5322883201:01:001:0252 площею 0,0003 га;  

5322883201:01:001:0249 площею 0,0006 га, що розташовані в с. Калайдинці, 

Лубенського району за цільовим призначенням – для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії.  

           Вказані земельні ділянки надати в оренду АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  строком на десять років. 

  33. Відповідно до поданої заяви громадянина Самойленка 

Ярослава  Григоровича затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та надати в оренду земельну ділянку за адресою:                   

м. Лубни, вул. Поділ площею 0,0232 га, кадастровий номер 

5310700000:06:039:0052, за цільовим призначенням – для сінокосіння і 

випасання худоби строком на десять років.    

          34. Зобов’язати та попередити осіб, вказаних у пунктах 1-33 цього 

рішення: 

- у місячний термін укласти з міською радою договір на оренду землі та 

зареєструвати своє право в установленому законодавством порядку; 

- неухильно виконувати обов’язки землекористувачів відповідно до вимог 

ст. 96 ЗКУ; 

- приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в 

натурі (на місцевості), одержання документів, що посвідчує право на неї 

та державної реєстрації, забороняється (ст. 125 ЗКУ); 

- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням та 

систематична несплата орендної плати є підставою для припинення 

права користування землею (ст. 141 ЗКУ).   

 

 

 

 Лубенський міський  голова                             Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


