
 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07 жовтня 2021 року 
 
Про надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  
ділянок у власність 
 

Розглянувши матеріали нормативно-технічної документації з питань 

здійснення землеустрою та керуючись статтями 12, 20, 83, 118, 121, 123 

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 Єрасову Сергію Сергійовичу (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. 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. 
2. Надати дозвіл громадянину Дояру Дмитру Петровичу (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. Березоточа Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, 

за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 
3. Надати дозвіл громадянину Горпинченку Олександру 

Олександровичу (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. 

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

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884900:06:002:0136. 



4. Надати дозвіл громадянину Антоненку Олександру Денисовичу 

(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. П’ятигірці Лубенського 

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

ведення особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884900:07:004:0196. 
5. Надати дозвіл громадянину Руденку Максиму 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. Терни Лубенського району, 

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

особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, 
кадастровий номер 5322884900:06:002:0130. 

6. Надати дозвіл громадянину Курилу Івану Віталійовичу (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. Терни Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 
5322884900:06:002:0130. 

7. Надати дозвіл громадянину Зілінському Денису Станіславовичу 

(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. Терни Лубенського району, 

орієнтовною площею 2,0 га, за цільовим призначенням – для ведення 
особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322884900:06:002:0130. 
8. Надати дозвіл громадянці Перекопній Світлані Борисівні (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. Калайдинці, Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства. 
9. Надати дозвіл громадянці Дмитришиній Лідії Анатоліївні (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. Тернівщина, Лубенського району, 



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

особистого селянського господарства. 
10. Надати дозвіл громадянину Федорцю Олегу Вікторовичу (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. Стадня Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий 

номер 5322885300:13:003:0027. 
11. Надати дозвіл громадянину Мельникову Олександру 

Олександровичу (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. Стадня Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 
5322885300:13:003:0027. 

12. Надати дозвіл громадянину Жулковському Станіславу 

Владиславовичу (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. Стадня Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 
5322885300:13:003:0027. 

13. Надати дозвіл громадянину Трусову Сергію Анатолійовичу (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. Висачки Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий 

номер 5322881100:01:004:0100. 
14. Надати дозвіл громадянину Тищенку Олександру 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. Висачки Лубенського 

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

ведення особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної 

ділянки кадастровий номер 5322881100:01:004:0100. 



15. Надати дозвіл громадянину Бовшику Андрію 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. Тернівщина Лубенського 

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

ведення особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної 

ділянки кадастровий номер 5322881200:04:003:0018. 
16. Надати дозвіл громадянину Тищенку Юрію Миколайовичу (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. Тернівщина Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий 

номер 5322881200:04:003:0018. 
17. Надати дозвіл громадянину Жуку 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. Солониця Лубенського 

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

ведення особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної 

ділянки кадастровий номер 5322886600:04:001:0088. 
18. Надати дозвіл громадянину Крату Андрію Анатолійовичу (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. Броварки Лубенського району, орієнтовною 

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

селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий 

номер 5322886200:07:004:0022. 
19. Надати дозвіл громадянину Харченку Анатолію Васильовичу (інвалід 

2 групи, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС) 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. 

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

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 
шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 
5322884900:06:003:0119. 

20. Надати дозвіл громадянину Сліпакону Петру Михайловичу (інвалід 2 

групи, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС)) 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. 

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

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884900:06:002:0136. 
21. Надати дозвіл громадянці Обмок Надії 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 за межами                 

с. Крутий Берег Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 
22. Надати дозвіл громадянці Берко Світлані 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 за межами                 
с. Хорошки Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 
23. Надати дозвіл громадянці Обмок Людмилі 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 за межами                 

с. Крутий Берег Лубенського району, орієнтовною площею 1,00 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  
24. Надати дозвіл громадянці Підрило Ніні Семенівні 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. Тишки Лубенського району, орієнтовною площею 1,00 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 
25. Надати дозвіл громадянці Підрило Наталії Сергіївні 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. Тишки Лубенського району, орієнтовною площею 0,83 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 
26. Надати дозвіл громадянці Десятник Тетяні 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. Калайдинці Лубенського району, орієнтовною площею 0,75 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 



господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:09:001:0199. 
27. Надати дозвіл громадянину Завгородньому Олександру 

Миколайовичу 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. Клепачі Лубенського району, 

орієнтовною площею 0,70 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 
28. Надати дозвіл громадянину Божченку Сергію 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 за 

межами с. Тишки Лубенського району, орієнтовною площею 0,60 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  
29. Надати дозвіл громадянці Гаркавій Ользі Віталіївні 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 0,50 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322886200:07:002:0051. 
30. Надати дозвіл громадянці Кругліковій 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 за межами                 

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

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 
31. Надати дозвіл громадянці Науменко Ніні 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 за межами                 

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

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:09:001:0016. 
32. Надати дозвіл громадянину Підрилу Сергію Миколайовичу 

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. Тишки Лубенського району, орієнтовною площею 0,50 га, за 



цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 
33. Надати дозвіл громадянці Завгородній Жанні 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. Клепачі Лубенського району, орієнтовною площею 0,50 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 
шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:09:002:0197. 
34. Надати дозвіл громадянці Якубі Ользі Григорівні 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 0,50 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 
35. Надати дозвіл громадянці Мищенко Любові 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. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,50 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 
36. Надати дозвіл громадянці Шостак Наталії Анатоліївні 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 0,50 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 
37. Надати дозвіл громадянці Гладишевич Наталії Миколаївні 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Вільшанка, вул. Мічуріна, 
орієнтовною площею 0,35 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 
38. Надати дозвіл громадянину Бойку Михайлу Дмитровичу виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Вовчик, вул. Івана Саєнка, 27, 

орієнтовною площею 0,25 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 
39. Надати дозвіл громадянину Німченку Миколі Пилиповичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована в               с. Снітин Лубенського району, орієнтовною 



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

селянського господарства. 
40. Надати дозвіл громадянці Дрогало Надії Григорівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Назарівка, вул. Новоселівка, 12, 
орієнтовною площею 0,35 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 
41. Надати дозвіл громадянці Хоменко Вірі Олексіївні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Армійська, 40, орієнтовною 

площею 0,12 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 
42. Надати дозвіл громадянці Салмаш Вірі Миколаївні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в                     

с. Березоточа Лубенського району, орієнтовною площею 0,14 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 
43. Надати дозвіл громадянці Матвієнко Таїсії Михайлівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в               
с. Снітине Лубенського району, орієнтовною площею 0,50 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 
44. Надати дозвіл громадянці Нагорній Наталії Петрівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в               
с. Вищий Булатець Лубенського району, орієнтовною площею 0,12 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 
45. Надати дозвіл громадянину Матвієнку Ігорю Олександровичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована в с. Снітине Лубенського району, орієнтовною площею 0,50  
га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 
46. Надати дозвіл громадянці Юзьковій Ніні Микитівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район с. Снітин, вул. Квітнева, орієнтовною 

площею 0,50 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 



47. Надати дозвіл громадянці Архипчук Ірині Володимирівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Квітнева, орієнтовною 

площею 0,50 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 
48. Надати дозвіл громадянці Яременко Клавдії Іванівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Квітнева 12а, орієнтовною 

площею 0,50 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 
49. Надати дозвіл громадянці Паш-Потіцькій Наталії Сергіївні 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Новаки, вул. Глибока, 7, 

орієнтовною площею 0,45 га, за цільовим призначенням – для ведення 
особистого селянського господарства. 

50. Надати дозвіл громадянину Полічу Юрію Васильовичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Халепці, вул. Шкільна, 33, орієнтовною 

площею 0,50 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 
51. Надати дозвіл громадянину Соляру Григорію Івановичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Михнівці, вул. Миру, 50, орієнтовною 

площею 0,26 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 
52. Надати дозвіл громадянину Соляру Сергію Григоровичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Михнівці, вул. Миру, орієнтовною 

площею 0,25 га, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 
53. Надати дозвіл громадянину Материнському Василю Григоровичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Братів 

Власенко, орієнтовною площею 0,25 га, за цільовим призначенням – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 



54. Надати дозвіл громадянину Єрасову Сергію Сергійовичу виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 
адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Соснова, орієнтовною 

площею 0,25 га, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 
55. Надати дозвіл громадянці Поляніній Світлані Вікторівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Засулля, вул. Космічна, орієнтовною 

площею 0,10 га, за цільовим призначенням – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 
56. Надати дозвіл громадянину Михайленку Анатолію Михайловичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, вул. Польова, 12, 
орієнтовною площею 0,12 га, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 
57. Надати дозвіл громадянину Троньку Володимиру Михайловичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Луки, вул. Шевченка, 

орієнтовною площею 0,12 га, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 
58. Надати дозвіл громадянину Перепилиці Олександру Івановичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Луки, по вул. Шевченка, 

орієнтовною площею 0,38 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 
59. Надати дозвіл громадянину Балуєву Сергію Олександровичу 

виготовити проект землеустрою на 1/2 частину земельної частки (паю) 

площею 3,89 в умовних кадастрових гектарах із земель запасу міської 

ради, що розташована за межами с. Солониця Лубенського району, за 

цільовим призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 
5322886600:04:001:0088. 

 
 
 

Лубенський міський голова                                           Олександр  ГРИЦАЄНКО 


