
 

 

 

                              

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

10 червня  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 громадянки Власюк Таісії Іванівни 

земельну ділянку, що розташована в межах с. Терни Лубенського району, 

площею 0,0700 га, за цільовим призначенням – для ведення  особистого 

селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією 

землі сільськогосподарського призначення. 

2. Вилучити з користування громадянина Романова Віктора 

Дмитровича земельну ділянку, що розташована за адресою:                           

с. Олександрівка, вул. Кільцева, 3, площею 0,0700 га, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією 

землі сільськогосподарського призначення. 

3. Вилучити з користування громадянина Куліша Миколи 

Васильовича земельну ділянку, що розташована за межами с. Михнівці 

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

ведення  особистого селянського  господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією 

землі сільськогосподарського призначення. 

4. Вилучити з користування громадянки Кащенко Марії Ларіонівни 

земельну ділянку, що розташована за межами с. Новаки Лубенського району, 

площею 0,20 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією 

землі сільськогосподарського призначення. 



5. Вилучити з користування громадянки Уткіної Надії Миколаївни 

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

0,0500 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

6. Вилучити з користування громадянки Солошенко Марії Михайлівни 

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

0,1000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу.  

7.  Вилучити з користування громадянина Назарко Миколи Івановича 

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

0,1500 га, за цільовим призначенням – для ведення  особистого селянського  

господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

8. Вилучити з користування громадянки Король Катерини Степанівни 

земельну ділянку, що розташована в с. Михнівці, вул. Кошового, 2, площею 

0,0900 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу.  

9. Вилучити з користування громадянки Ткаченко Євдокії Кононівни 

земельну ділянку, що розташована в с. Снітин, вул. Дружби, площею 0,5500 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу.  

10. Вилучити з користування громадянина Мельника Валентина 

Миколайовича земельну ділянку, що розташована в с. Березоточа, 

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

ведення особистого селянського господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

 
 

 

Лубенський  міський  голова                                     Олександр   ГРИЦАЄНКО 


