
 
 
 
                              
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

07 жовтня  2021року 

Про вилучення земельних ділянок 

Розглянувши подані заяви громадян, керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельним кодексом 

України,                            

                                міська рада вирішила: 

1. Вилучити з користування громадянина Юрана Павла Федоровича 

земельну ділянку, що розташована в с. Нижній Булатець Лубенського 

району, площею 0,06 га, за цільовим призначенням – для ведення  особистого 

селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

2. Вилучити з користування громадянки Савченко Ольги Миколаївни  
земельну ділянку, що розташована за адресою: Лубенський район,                           
с. Вільшанка, вул. Мічуріна, площею 0,10 га, за цільовим призначенням – для 

ведення  особистого селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

3. Вилучити з користування громадянина Павленка Михайла 

Дмитровича земельну ділянку, що розташована за адресою: Лубенський 

район, с. Вільшанка, вул. Мічуріна, площею 0,05 га, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

4. Вилучити з користування громадянина Гладишевича Миколи 

Петровича земельну ділянку, що розташована за адресою: Лубенський 

район, с. Вільшанка, вул. Мічуріна, площею 0,20 га, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

5. Вилучити з користування громадянки Тритяк Любові 

Володимирівни земельні ділянки, що розташовані в с. Снітин Лубенського 

району: 



- площею 0,1500 га по вул. Вишнева, за цільовим призначенням – для 

ведення  особистого селянського  господарства; 
- площею 0,1900 га по вул. Вишнева, за цільовим призначенням – для 

ведення  особистого селянського  господарства; 
- площею 0,2100 га по вул. Дружби, за цільовим призначенням – для 

ведення  особистого селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

6. Вилучити з користування громадянки Третяк Ніни Миколаївни 

земельну ділянку, що розташована в с. Снітин Лубенського району, площею 

0,30 га, за цільовим призначенням – для ведення  особистого селянського  

господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

7. Вилучити з користування громадянки Мищенко Любові Василівні 

земельну ділянку, що розташована за адресою: Лубенський район, с. Снітин, 

вул. Дружби, площею 0,0800 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

8. Вилучити з користування громадянина Соловйова Сергія 

Миколайовича земельну ділянку, що розташована за адресою: Лубенський 

район, с. Луки, вул. Шевченка, площею 0,25 га, за цільовим призначенням – 
для ведення  особистого селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 
9. Вилучити з користування громадянина Москаленка Ігоря 
Володимировича земельну ділянку, що розташована за адресою: 

Лубенський район, с. Луки, вул. Шевченка, площею 0,25 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

10. Вилучити з користування громадянина Перепелиці Олександра 

Івановича земельну ділянку, що розташована за адресою: Лубенський район, 

с. Луки, вул. Шевченка, площею 0,38 га, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

11. Вилучити з користування громадянки Федорченко Катерини 

Іванівни земельну ділянку, що розташована за межами с. Олександрівка 
Лубенського району, площею 0,32 га, за цільовим призначенням – для 

сінокосіння і випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

12. Вилучити з користування громадянина Матяша Володимира 

Івановича земельну ділянку, що розташована за межами с. Михнівці 

Лубенського району площею 0,18 га, за цільовим призначенням – для 

сінокосіння і випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

13. Вилучити з користування громадянина Мироненка Валерія 

Михайловича земельну ділянку, що розташована за межами с. П’ятигірці 



Лубенського району, площею 0,85 га, за цільовим призначенням – для 

сінокосіння та випасання худоби.  
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

14.  Вилучити з користування громадянки Мицик Ганни Андріївни 

земельну ділянку площею 0,2000 га, що розташована за межами с. Снітин 

Лубенського району, за цільовим призначенням – для городництва. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

15. Вилучити з користування громадянки Українець Тетяни Іванівни 

земельну ділянку площею 0,12 га, що розташована за адресою: Лубенський 

район, с. Вищий Булатець, вул. Пушкіна, 4, за цільовим призначенням – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

16.   Вилучити з користування громадянки Чорнухи Тетяни Іванівни 
земельну ділянку площею 0,10 га, що розташована в с. Березоточа 

Лубенського району, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 
             Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 
17.  Вилучити з користування громадянина Марченка Олександра 

Івановича земельну ділянку площею 0,28 га, що розташована в межах                 
с. Михнівці Лубенського району, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 
             Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 
18.   Вилучити з користування громадянина Соляра Олександра 

Григоровича земельну ділянку площею 0,12 га, що розташована за межами                 
с. Михнівці Лубенського району, за цільовим призначенням – для 

сінокосіння та випасання худоби. 
             Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 
19. Вилучити з користування громадянина Легуші Миколи Петровича 

земельну ділянку площею 0,18 га, що розташована за межами с. Михнівці 
Лубенського району, за цільовим призначенням – для сінокосіння та 

випасання худоби. 
             Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 
20. Вилучити з користування громадянина Легуші Миколи Петровича 

земельну ділянку площею 0,20 га, що розташована за межами с. Михнівці 

Лубенського району, за цільовим призначенням – для сінокосіння та 

випасання худоби. 
             Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 
21. Вилучити з користування громадянина Купрія Григорія Михайловича 
земельну ділянку, площею 0,09 га, що розташована в с. Солониця 

Лубенського району, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства.  
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 
 

 



 
Лубенський  міський  голова                                     Олександр   ГРИЦАЄНКО 


