
 
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11 листопада 2021 року 
 
Про надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 
 

Розглянувши матеріали нормативно-технічної документації з питань 

здійснення землеустрою та керуючись статтями 12, 20, 81, 111, 164, 183, 186, 
211 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 25, 48, 52 Закону України «Про 

землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 

року № 1134 «Про затвердження Порядку розроблення проектів 

землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни 

та впорядкування угідь», 
міська рада вирішила: 

 
1. Надати дозвіл громадянці Бабенко Антоніні Іванівні на розробку 

проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки, кадастровий номер 

5322881200:04:002:0011, площею 10,0000 га, що розташована за межами            
с. Тернівщина Лубенського району та перебуває в користуванні     Бабенко 
А.І. на умовах оренди за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – А.01.01), у тому числі, 
сіножаті – 10,0000 га, зі зміною виду угідь: з сіножатей (код КВЗУ 002.02) на 

ріллю (код КВЗУ 001.01). 
2. Надати дозвіл громадянину Бабенку Віктору Васильовичу  на 

розробку проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної ділянки, 
кадастровий номер 5322881200:04:003:0001, площею 10,0000 га, що 

розташована за межами с. Тернівщина Лубенського району, та перебуває в 

користуванні Бабенка В.В. на умовах оренди за цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 
А.01.01), у тому числі, сіножаті – 10,0000 га, зі зміною виду угідь: з 

сіножатей (код КВЗУ 002.02) на ріллю (код КВЗУ 001.01). 
3. Надати дозвіл громадянину Дудниченку Олександру 

Євгенійовичу на розробку проекту землеустрою, що забезпечує еколого-
економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної 



ділянки         площею 5,5 га, кадастровий номер 5322884600:09:005:0138, що 

розташована за межами с. Мгар Лубенського району Полтавської області та 

перебуває в користуванні Дудниченка О.Є. на умовах оренди за цільовим 

призначенням - для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 
А.01.02), в тому числі, інші багаторічні насадження – 5,5 га, зі зміною виду 

угідь: з інших багаторічних насаджень (код КВЗУ 002.03) на ріллю (код 

КВЗУ 001.01). 
 

 
Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


