
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

08 квітня 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 громадянину Качанову Миколі Івановичу,  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. Мгар 

Лубенського району, орієнтовною площею 0,2000 га, за цільовим призначенням 

– для ведення особистого селянського господарства шляхом поділу земельної 

ділянки  кадастровий номер 5322884600:09:002:0004. 

2. Надати дозвіл громадянці Нетребській Наталії Миколаївні 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. Вільшанка 

Лубенського району, по вул. Лісній, орієнтовною площею 0,05 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

3. Надати дозвіл громадянину Кіктенку Олександру Володимировичу 

(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. Луки Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського господарства 

шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером 

5322884600:05:001:0007. 

4. Надати дозвіл громадянину Москаленку Артему Сергійовичу 

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. Нижній 



Булатець Лубенського району, орієнтовною площею 0,3800 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

5. Надати  дозвіл громадянину Донцю Андрію 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. Михнівці 

Лубенського району, площею 2,0000 га, за цільовим призначенням – для 

городництва, шляхом поділу  земельної ділянки  кадастровий номер 

5322884900:07:002:0223. 

6. Надати  дозвіл  громадянці  Донець  Юлії 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. Михнівці 

Лубенського району, площею 1,0000 га, за цільовим призначенням – для 

городництва, шляхом поділу  земельної ділянки  кадастровий номер 

5322884900:07:002:0223. 

7. Надати дозвіл громадянину Пасічнику Анатолію 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 в  с. Шинківщина 

Лубенського району,  орієнтовною площею 0,9500 га, за цільовим 

призначенням – для сінокосіння та випасання худоби. 

8. Надати дозвіл громадянці Шило Валентині Андріївні 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. Кревелівка 

Лубенського району,  орієнтовною площею 0,4100 га, за цільовим 

призначенням – для городництва. 

9. Надати дозвіл громадянину Бибику Івану Миколайовичу виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання  в 

оренду за рахунок земель колективної власності міської ради (категорія земель 

землі сільськогосподарського призначення), що розташована за межами с. 

Березівка Лубенського району, вул. Степова, 1, орієнтовною площею 2,0000 га, 

за цільовим призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

10. Надати дозвіл громадянину Бибику Олександру Миколайовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання  в оренду за рахунок земель колективної власності міської ради 

(категорія земель землі сільськогосподарського призначення), що розташована 

за межами с. Березівка Лубенського району, вул. Степова, 4 орієнтовною 

площею 3,8000 га, за цільовим призначенням – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

11. Надати дозвіл громадянці Артюховій Наталії Олексіївні 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. Березоточа 



Лубенського району, орієнтовною площею 0,25 га, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства. 

12. Надати дозвіл громадянину Шевельову Володимиру Васильовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду що розташована за межами с. Оріхівка Лубенського 

району, орієнтовною площею 0,15 га, за цільовим призначенням – для 

городництва, за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель землі 

сільськогосподарського призначення), за цільовим призначенням – землі запасу 

(землі кожної категорії, не надані у власність та користування), шляхом поділу 

земельної ділянки кадастровий номер 5322885300:03:002:0025, площею     

4,9918 га. 

13. Надати дозвіл громадянці Величко Наталії 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 в  с. Снітин 

Лубенського району, вул. Юрченка, 3, орієнтовною площею 0,3200 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

14. Надати дозвіл громадянину Бучаці  Миколі Григоровичу 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. Дружби, 23А, орієнтовною площею 0,0900 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

15. Надати дозвіл громадянину Бучаці Миколі 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 в с. Снітин Лубенського 

району, вул. Зайкевича, орієнтовною площею 0,1500 га, за цільовим 

призначенням – для городництва. 

16. Надати дозвіл громадянці Бучаці 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 в с. Снітин Лубенського 

району, вул. Дружби, орієнтовною площею 0,3500 га, за цільовим 

призначенням – для городництва. 

17. Надати дозвіл громадянці Ткаченко Наталії Іванівні 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. Денисенка, орієнтовною площею 0,3900 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

18. Надати дозвіл громадянці Ткаченко Наталії Іванівні  виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання в 

оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель землі 

сільськогосподарського призначення) на земельні ділянки орієнтовними 

площами:  



- 0,3000 га, за цільовим призначенням – для городництва, розташованої за 

адресою с. Снітин, вул Мостова; 

- 0,3300 га, за цільовим призначенням – для городництва, розташованої за 

адресою с. Снітин, вул Мостова; 

- 0,2800 га, за цільовим призначенням – для городництва, розташованої за 

адресою с. Снітин, вул Мостова; 

19.  Надати дозвіл громадянину Ткаченку Володимиру Анатолійовичу  

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель 

землі сільськогосподарського призначення) на земельні ділянки орієнтовними 

площами:  

- 0,1500 га, за цільовим призначенням – для городництва, розташованої за 

адресою с. Снітин, вул. Армійська; 

- 0,3000 га, за цільовим призначенням – для городництва, розташованої за 

адресою с. Снітин, вул. Дружби; 

20. Надати дозвіл громадянці Ткаченко Надії Никифорівні 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,19 орієнтовною площею 0,6000 га, за цільовим 

призначенням – для городництва. 

21. Надати дозвіл громадянці Расевич Ладі 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 в с. Снітин Лубенського 

району, вул. Піотровського, орієнтовною площею    0,1200 га, за цільовим 

призначенням – для городництва. 

22. Надати дозвіл громадянину Бибику Олегу 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 в с. Снітин Лубенського 

району, вул. Зайкевича, 4, орієнтовною площею 0,1200 га, за цільовим 

призначенням – для городництва. 

23. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 4,1 га за рахунок земель запасу міської 

ради (категорія земель: землі житлової та громадської забудови), розташованої 

за  адресою: с. Новаки Лубенського району, за цільовим призначенням – для 

будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, 

на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради. 

з метою формування земельної ділянки під сільським кладовищем.  

 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 0,0034 га за рахунок земель запасу 

міської ради (категорія земель: землі житлової та громадської забудови), 



розташованої за  адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, (біля будинку 

№ 32), за цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської 

міської ради, з  метою продажу права оренди (або право власності)  на 

конкурентних засадах (земельних торгах). 

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 на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,3256 га за рахунок земель запасу 

міської ради (категорія земель: землі  промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення), розташованої за  адресою: м. 

Лубни, проспект Володимирський, (біля будинку № 128/2), 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 з  метою продажу права оренди (або право власності)  

на конкурентних засадах (земельних торгах). 

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. 

26. Надати  дозвіл  громадянці  Самко Людмилі Григорівні   

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, вул. Академіка  

Ромоданова, 5,  орієнтовною  площею 0,1000 га, за цільовим призначенням – 

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка). 

27. Надати дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки  за рахунок земель запасу міської ради (землі 

запасу: земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам), що розташована за межами 

с. П’ятигірці, кадастровий номер 5322884900:06:003:0608, площею 4,8 га, за 

цільовим призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської 

міської ради з  метою продажу права оренди  на конкурентних засадах 

(земельних торгах). 

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. 

 28. Надати дозвіл на виготовлення  проекту  землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки  за рахунок земель запасу міської ради (землі 

запасу: земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам), що розташована за межами 

с. Клепачі, кадастровий номер 5322883200:09:002:0195, площею 23,54 га, за 

цільовим призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського 



виробництва, на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської 

міської ради з  метою продажу права оренди  на конкурентних засадах 

(земельних торгах). 

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. 

29. Надати дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки  за рахунок земель запасу міської ради (землі 

запасу: земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам), що розташована за межами 

с. Висачки, кадастровий номер 5322881100:01:003:0129, площею 10,1214 га, за 

цільовим призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської 

міської ради з  метою продажу права оренди  на конкурентних засадах 

(земельних торгах). 

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. 

         30. Надати дозвіл на виготовлення  проекту  землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки  за рахунок земель запасу міської ради (землі 

запасу: земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам), що розташована за межами 

с. Висачки, кадастровий номер 5322881100:01:003:0152, площею 4,9504 га, за 

цільовим призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської 

міської ради з  метою продажу права оренди  на конкурентних засадах 

(земельних торгах). 

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. 

       31. Надати дозвіл на виготовлення  проекту  землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки  за рахунок земель запасу міської ради (землі запасу земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам), що розташована за межами с. Окіп 

кадастровий номер 5322885400:02:008:0023 площею 15,8 га, за цільовим 

призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

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. 

32. Надати  дозвіл  громадянину  Кучерському Валерію Васильовичу 

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:  Лубенський район, с. 

Войниха, вул.Молодіжна, 2, гараж №2,  орієнтовною  площею 0,0100 га, за 

цільовим призначенням – для  індивідуального гаражного будівництва. 



33. Надати дозвіл Приватному акціонерному товариству «ВФ Україна», 

юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 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 в  с. Назарівка Лубенського району, орієнтовною 

площею 0,0225 га, за цільовим призначенням – для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд телекомунікацій. 

34. 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 


