
 
 
 
                              
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

18 серпня  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 Щелкунової Марії Карпівни 
земельну ділянку, що розташована за межами с. Мгар Лубенського району, 
площею 0,2800 га, за цільовим призначенням – для ведення  особистого 

селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

2. Вилучити з користування громадянки Паник Ольги Василівни 

земельні ділянки, що розташовані в межах с. Снітин Лубенського району, 
площею 0,1800 га та площею 0,1900 га, за цільовим призначенням – для 

ведення  особистого селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

3. Вилучити з користування громадянина Кривенка Миколи 

Олександровича земельну ділянку, що розташована за межами с. Снітин 
Лубенського району, площею 0,2000 га, за цільовим призначенням – для 

городництва. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

4. Вилучити з користування громадянки Голуб Ірини Михайлівни 

земельну ділянку, що розташована в межах с. Снітин, Лубенського району, 
площею 0,1500 га, за цільовим призначенням – для ведення  особистого 

селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

5. Вилучити з користування громадянки Дивинської Наталії 

Анатоліївни земельну ділянку, що розташована за адресою: Лубенський 

район, с. Снітин, вул. Братів Власенко, площею 0,1900 га, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського  господарства. 



Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 
6. Вилучити з користування громадянки Поцяпун Валентини 

Вікторівни земельну ділянку, що розташована в межах с. Михнівці, 

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

сінокосіння і випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

7. Вилучити з користування громадянина Шумейка Володимира 

Григоровича земельну ділянку, що розташована за межами с. Олександрівка 
Лубенського району, площею 0,7600 га, за цільовим призначенням – для 

сінокосіння і випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

8. Вилучити з користування громадянина Граба Юрія 

Володимировича земельну ділянку, що розташована за межами с. Терни 
Лубенського району, площею 0,1500 га, за цільовим призначенням – для 

ведення  особистого селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

9. Вилучити з користування громадянки Марченко Марії Олексіївни 
земельну ділянку, що розташована за межами с. Михнівці Лубенського 

району, площею 0,1800 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і 

випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

10. Вилучити з користування громадянки Луковкіної Оксани 

Олександрівни земельну ділянку, що розташована за межами                        
с. Олександрівка Лубенського району, площею 0,3800 га, за цільовим 

призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

11. Вилучити з користування громадянки Кулик Мотрони Іванівни 
земельну ділянку, що розташована за межами с. Олександрівка Лубенського 

району, площею 0,1900 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і 

випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

12. Вилучити з користування громадянки Марченко Надії Іванівни 
земельну ділянку, що розташована за межами с. Олександрівка Лубенського 
району площею 0,1900 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і 

випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

13. Вилучити з користування громадянина Іванова Михайла Івановича 

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

вул. Піотровського, 4, Лубенського району площею 0,2500 га, за цільовим 

призначенням – для ведення  особистого селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

14.  Вилучити з користування громадянина Яковченка Володимира 

Івановича земельну ділянку площею 0,2000 га, кадастровий номер 

5322880301:01:001:0128, що розташована в межах с. Березівка Лубенського 



району, за цільовим призначенням – для ведення  особистого селянського  

господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

15. Вилучити з користування громадянки Безуглої Надії Олександрівни 

земельну ділянку, що розташована за адресою: Лубенський район,                  

с. Войниха, вул.Незалежна, площею 0,2400 га, за цільовим призначенням – 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

16. Вилучити з користування громадянки Федорченко Ганни 

Володимирівни земельну ділянку, що розташована за межами                         
с. Олександрівка Лубенського району, площею 0,7600 га, за цільовим 

призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

17. Вилучити з користування громадянина Рябка Івана Федоровича 

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

району площею 0,7600 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і 

випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

18.  Вилучити з користування громадянина Бойка Анатолія 

Олександровича земельну ділянку, що розташована за межами                     
с. Олександрівка Лубенського району, площею 0,8200 га, за цільовим 

призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

19.  Вилучити з користування громадянина Рябка Віктора Івановича 
земельну ділянку, що розташована за межами с. Олександрівка Лубенського 

району, площею 0,7600 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і 

випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

20. Вилучити з користування громадянки Луковкіної Любові Андріївни 

земельну ділянку, що розташована за межами с. Олександрівка Лубенського 

району, площею 0,5700 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і 

випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

21. Вилучити з користування громадянки Марченко Тетяни 

Анатоліївни земельну ділянку, що розташована за межами с. Олександрівка 

Лубенського району, площею 0,3800 га, за цільовим призначенням – для 

сінокосіння і випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

22. Вилучити з користування громадянина Остапенка Олександра 

Васильовича земельну ділянку, що розташована за межами с. П’ятигірці, 

Лубенського району, площею 0,5800 га, за цільовим призначенням – для 

сінокосіння і випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 



23. Вилучити з користування громадянина Марченка Бориса Івановича 

земельну ділянку, що розташована за межами с. П’ятигірці Лубенського 

району, площею 0,4500 га, за цільовим призначенням – для сінокосіння і 

випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

24. Вилучити з користування громадянина Марченка Бориса Івановича 

земельну ділянку, що розташована за межами с. П’ятигірці Лубенського 

району, площею 0,4000 га, за цільовим призначенням – для городництва. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

25. Вилучити з користування громадянина Ростила Сергія 

Миколайовича земельну ділянку, що розташована за межами                        
с. Олександрівка Лубенського району, площею 0,7000 га, за цільовим 

призначенням – для сінокосіння і випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

26. Вилучити з користування громадянки Марченко Валентини 

Іванівни земельну ділянку, що розташована за межами с. Олександрівка, 

Лубенського району, площею 0,1900 га, за цільовим призначенням – для 

сінокосіння і випасання худоби. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

27. Вилучити з користування громадянина Давиденка Олександра 

Івановича земельну ділянку, що розташована за межами с. Снітин 
Лубенського району, площею 0,2000 га, за цільовим призначенням – для 

городництва. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

28. Вилучити з користування громадянина Подвінцева Олександра 

Миколайовича 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. 

29. Вилучити з користування громадянки Левченко Ганни Семенівни 

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

0,0500 га, за цільовим призначенням – для ведення  особистого селянського  

господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

30. Вилучити з користування громадянки Павліченко Ганни 

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. 

31. Вилучити з користування громадянки Булякової Тетяни 

Володимирівни земельну ділянку, що розташована в с. Нижній Булатець 

Лубенського району, площею 0,1000 га, за цільовим призначенням – для 

ведення  особистого селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

32. Вилучити з користування громадянина Молнар Івана Михайловича 

земельну ділянку, що розташована в с. Нижній Булатець Лубенського 



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

особистого селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

33. Вилучити з користування громадянки Остапенко Валентини 

Євгеніївни земельну ділянку, що розташована в с. Снітин Лубенського 

району, площею 0,1600 га, за цільовим призначенням – для ведення  

особистого селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 

34. Вилучити з користування громадянки Остапенко Валентини 

Євгеніївни земельну ділянку, що розташована в с. Снітин Лубенського 

району, площею 0,4700 га, за цільовим призначенням – для ведення  

особистого селянського  господарства. 
Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу. 
 

 
 

Лубенський  міський  голова                                     Олександр   ГРИЦАЄНКО 


