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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова четверта сесія восьмого скликання) 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
14 січня 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 Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 
юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33,  виготовити  проект  

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  за рахунок земель запасу 

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

енергетики, оборони та іншого призначення), за адресою:   м. Лубни,  вул. 
Індустріальна, орієнтовною  площею 0,5700 га, за цільовим призначенням – 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 
2. Надати  дозвіл громадянці Бершовій Ользі Олександрівні   

виготовити проект  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель землі житлової та 

громадської забудови), за адресою:  м. Лубни, вул. 1 Плютенці, (біля 

житлового будинку №57 по вул. II Плютенці)  орієнтовною  площею 0,0024 га, 

за цільовим призначенням – для будівництва індивідуальних гаражів. 
3. Надати  дозвіл громадянці Андрущенко Тетяні Сергіївні  виготовити 

проект  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель землі житлової та громадської забудови), 
за адресою: с. Калайдинці Лубенського району, вул. Зелена, 53, орієнтовною  

площею 0,12 га, за цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 
4. Надати дозвіл громадянину Лук’яненку Роману Анатолійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель землі житлової та 

громадської забудови), що розташована в с. Кревелівка Лубенського району, 
вул. Миру, 28, орієнтовною площею 0,39 га, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства. 
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5. Надати дозвіл громадянину Шилу Анатолію Віталійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель землі житлової та 

громадської забудови), що розташована в с. Шинківщина Лубенського району, 
орієнтовною площею 0,63 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 
6. Надати дозвіл громадянину Шумейку Володимиру Григоровичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована в с. Олександрівка 
Лубенського району, орієнтовною площею 0,20 га, за цільовим призначенням 

– для ведення городництва. 
7. Надати дозвіл громадянці Шумейко Тетяні Іллівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель землі сільськогосподарського 

призначення), що розташована в с. Олександрівка Лубенського району, 
орієнтовною площею 0,20 га, за цільовим призначенням – для ведення 

городництва. 
8. Надати  дозвіл громадянці Бабак Валентині Вікторівні  виготовити 

проект  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель землі житлової та громадської забудови), 
за адресою: с. Калайдинці Лубенського району, вул. Першотравнева, 12, 
орієнтовною  площею 0,12 га, за цільовим призначенням – для 

індивідуального садівництва. 
9. 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                                              О.П.Грицаєнко 


