
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18 лютого 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 Закону України 

«Про землеустрій», 

міська рада вирішила: 
 

1. Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОСЕРТИФІК», юридична адреса        

м. Київ, вул. Харківське шосе, 182,  виготовити  проект  землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  у разі зміни її цільового 

призначення, за адресою:   м. Лубни,  вул. Індустріальна,  площею 1,0576 

га, кадастровий номер 5310700000:01:063:0020,  яка перебуває в оренді 

зазначеного Товариства, змінивши цільове призначення  земельної 

ділянки із земель – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

на землі для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг і допоміжних операцій. 

2. Надати  дозвіл громадянину Смірнову Роману Володимировичу   

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, 1 провулок Олійниці, (біля житлового будинку №13),  

орієнтовною  площею 0,1046 га, за цільовим призначенням – для  

індивідуального садівництва. 

3. Надати дозвіл громадянину Лутченку Вячеславу 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. Новаки Лубенського 



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

ведення особистого селянського господарства. 

4. Надати дозвіл громадянці Смирній Марині Валентинівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

у власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в        

с. Снітин Лубенського району, вул. Квітнева, 19, орієнтовною площею 

0,16 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

5. Надати дозвіл громадянину Нечипоренку Олександру 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 

межами с. Калайдинці Лубенського району, орієнтовною площею 1,30 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

6.  Надати дозвіл громадянці Передерій Ніні Юхимівні 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. Покровське Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

7. Надати дозвіл громадянці Маньковській Людмилі 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 в    

с. Шинківщина Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

8. Надати дозвіл Селянському фермерському господарству «Криниця», 

юридична адреса: Лубенський район, с. Крем’янка, виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель землі сільськогосподарського 

призначення), шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності 

за цільовим призначенням – землі запасу (землі кожної категорії, не 

надані у власність та користування), кадастровий номер 

5322885300:12:004:0016, площею  38,3042 га, що розташована за 

межами с. Крем’янка Лубенського району, площею 35,6152 га, за 

цільовим призначенням – для ведення фермерського господарства. 

9. Надати дозвіл Селянському фермерському господарству «Криниця», 

юридична адреса: Лубенський район, с. Крем’янка, виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель землі сільськогосподарського 

призначення), що розташована за межами с. Крем’янка Лубенського 



району, площею 10,0548 га, за цільовим призначенням – для ведення 

фермерського господарства. 

10. Надати дозвіл громадянці Трубці Вікторії 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. Стадня Лубенського району, орієнтовною площею 1,50 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

11. Надати дозвіл громадянину Зозулі Олександру 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. Снітин Лубенського району, вул. Степова, орієнтовною площею 0,21 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

12. Надати дозвіл громадянину Зозулі Олександру Олександровичу 

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 Лубенського району, вул. Братів Власенко, орієнтовною площею 

1,15 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

13.  Надати дозвіл громадянину Тіхонову Олександру 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 в    

с. Олександрівка Лубенського району, орієнтовною площею 0,25 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 

14. Надати дозвіл громадянину Погорілому Григорію 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. Хитці Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

15. Надати дозвіл громадянину Сохранному Юрію Леонідовичу (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. Хитці Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства. 

16. Надати дозвіл громадянину Левченку Юрію 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 в с. Кононівка 



Лубенського району, вул. Польова, 17, орієнтовною площею 0,35 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

17. 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 Лубенського району, вул. Дружби, орієнтовною площею 0,20 

га, за цільовим призначенням – для городництва 

18. Надати дозвіл громадянці Мищенко Наталії Евстафіївні  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 

Лубенського району, вул. Зайкевича, орієнтовною площею 0,16 га, за 

цільовим призначенням – для городництва 

19. Надати дозвіл громадянину Мазуру Михайлу 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. Мгар Лубенського району,  орієнтовною площею 1,65 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 

20. 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 

 


