
 

 

 

                              

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

16 грудня  2021 року 

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 громадянки Марченко Лідії Миколаївни 

земельну ділянку, що розташована за межами с. Михнівці Лубенського 

району, площею 0,1500 га, за цільовим призначенням – для городництва.  

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

2. Вилучити з користування громадянки Марченко Лідії Миколаївни 

земельну ділянку, що розташована за межами с. Михнівці Лубенського 

району, площею 0,2600 га, за цільовим призначенням – для ведення  

особистого селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

3. Вилучити з користування громадянки Марченко Катерини Іванівни 

земельну ділянку, що розташована за межами с. Михнівці, Лубенського 

району, площею 0,5600 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння та 

випасання худоби.  

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

4. Вилучити з користування громадянина Марченка Володимира 

Леонідовича   земельну ділянку, що розташована за межами с. Михнівці, 

Лубенського району, площею 0,2000 га, за цільовим призначенням – для 

сінокосіння та випасання худоби. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу.  

5.    Вилучити з користування громадянки Ворони Світлани Миколаївни 

земельну ділянку, що розташована в с. В’язівок Лубенського району, площею 

0,2000 га, за цільовим призначенням – для ведення  особистого селянського  

господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

6. Вилучити з користування громадянки Медянцевої Катерини 

Вікторівни земельну ділянку, що розташована в с. Березоточа Лубенського 



району, площею 0,2600 га, за цільовим призначенням – для ведення  

особистого селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

7. Вилучити з користування громадянина Гнатуші Олексія Івановича 

земельну ділянку, що розташована в с. Березоточа Лубенського району, 

площею 0,1000 га, за цільовим призначенням – для ведення  особистого 

селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

8. Вилучити з користування громадянина Чечельницького Віктора 

Васильовича земельну ділянку, що розташована за межами с. Березоточа 

Лубенського району, площею 0,5200 га, за цільовим призначенням – для 

ведення  особистого селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

9. Вилучити з користування громадянки Миколаєнко Ганни 

Григорівни земельну ділянку, що розташована за межами с. Клепачі 

Лубенського району, площею 0,1400 га, за цільовим призначенням – для 

ведення  особистого селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

10. Вилучити з користування громадянки Миколаєнко Ганни 

Григорівни земельну ділянку, що розташована за межами с. Клепачі 

Лубенського району, площею 0,2500 га, за цільовим призначенням – для 

ведення  особистого селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

11. Вилучити з користування громадянки Каземірової Ірини Григорівни 

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

Булатець, пров. В. Сацького, площею 0,1300 га, за цільовим призначенням – 

для ведення  особистого селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

12. Вилучити з користування громадянки Савлук Ольги Іванівни 

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

1,2000 га, за цільовим призначенням – для ведення  особистого селянського  

господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

13. Вилучити з користування громадянина Глушенка Григорія 

Миколайовича земельну ділянку, що розташована за адресою: Лубенський 

район, с. Снітине, вул. Молодіжна, площею 0,3000 га, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

14. Вилучити з користування громадянина Маляренка Вячеслава 

Олексійовича земельну ділянку, що розташована за межами с. Хорошки 

Лубенського району, площею 0,5000 га, за цільовим призначенням – для 

ведення  особистого селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

 

Лубенський  міський  голова                                     Олександр   ГРИЦАЄНКО 


