
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова дев’ята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 липня 2021 року 

 

Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок в оренду 

 

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, 54 Закону 

України «Про землеустрій», 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Мельнику Борису Григоровичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована в   

с. Шинківщина Лубенського району, орієнтовною площею 0,3300 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 

2. Надати дозвіл громадянину Супруну Анатолію Миколайовичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована в 

с. В’язівок Лубенського району, орієнтовною площею 0,3300 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 

3. Надати дозвіл громадянці Крапивці Таїсії Григорівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована в с. Мацківці 

Лубенського району, орієнтовною площею 0,2000 га, за цільовим 

призначенням – для городництва. 

4. Надати дозвіл громадянину Мазуру Володимиру Олексійовичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами с. Мгар Лубенського району, орієнтовною площею 0,6000 га, за 



цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884600:09:002:0007. 

5. Надати дозвіл громадянці Мазур Яніні Ісаківні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання в 

оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами             

с. Мгар Лубенського району, орієнтовною площею 0,6000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884600:09:002:0007. 

6. Надати дозвіл громадянину Божченку Івану Олексійовичу  

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,2600 га, 

за цільовим призначенням – для городництва. 

7. Надати дозвіл громадянину Кобзарю Анатолію Віталійовичу  

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,4100 га, 

за цільовим призначенням – для городництва. 

8. Надати дозвіл громадянці Бузі Катерині Григорівні  виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами              

с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,2800 га, за 

цільовим призначенням – для городництва, шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322886200:07:002:0051. 

9.  Надати дозвіл громадянці Глушко Людмилі Анатоліївні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання 

в оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами             

с. Клепачі Лубенського району, орієнтовною площею 0,6  га, за цільовим 

призначенням – для городництва. 

10. Надати дозвіл громадянину Федоренку Павлу Григоровичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання в  оренду за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель - землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

адресою:  м. Лубни, вул. Круглицька, орієнтовною площею 0,3000 га, за 

цільовим призначенням – для городництва. 

 

Лубенський міський голова                                       Олександр  ГРИЦАЄНКО 


