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Р І Ш Е Н Н Я 

 

11 листопада 2021 року 

 

Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок у власність 

 

Розглянувши матеріали нормативно-технічної документації з питань 

здійснення землеустрою та керуючись статтями 12, 20, 83, 118, 121, 123 

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 громадянці Грибінчук Наталії Миколаївні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою:  Лубенський район, с. Войниха, орієнтовною площею 0,30 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Надати дозвіл громадянці Булах Любові Михайлівні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район с. Снітин, вул. Армійська, орієнтовною 

площею 0,32 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

3. Надати дозвіл громадянину Ручці Дмитру Вікторовичу виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район с. Снітин, вул. Юрченка, орієнтовною 

площею 0,30 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

4. Надати дозвіл громадянину Іванову В’ячеславу Михайловичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення), що розташована за 

межами с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,45 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 



господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322886200:04:003:0108. 

5. Надати дозвіл громадянину Курилу Анатолію Івановичу виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Березівка, орієнтовною площею 0,08 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

6. Надати дозвіл громадянці Кочерзі Ірині Миколаївні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Вищий Булатець, вул. Гагаріна, 2, 

орієнтовною площею 0,17 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 

7. Надати дозвіл громадянину Горбатку Валерію Анатолійовичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: м. Лубни, вул. Поділ, 84, орієнтовною площею 

0,0397 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

8. Надати дозвіл громадянину Божченку Сергію Володимировичу 

(інвалід 2 групи) виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради (категорія земель: землі сільськогосподарського 

призначення), що розташована за межами с. Тишки Лубенського району, 

орієнтовною площею 0,60 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства.  

9. Надати дозвіл громадянці Обмок Надії Іванівні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

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

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Крутий Берег Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

10. Надати дозвіл громадянці Обмок Людмилі Іванівні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

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

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Крутий Берег Лубенського району, орієнтовною площею 1,00 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства.  

11. Надати дозвіл громадянці Підрило Ніні Семенівні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

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

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                



с. Тишки Лубенського району, орієнтовною площею 1,00 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

12. Надати дозвіл громадянці Підрило Наталії Сергіївні виготовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

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

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Тишки Лубенського району, орієнтовною площею 0,83 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

13. Надати дозвіл громадянину Завгородньому Олександру 

Миколайовичу виготовити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання у власність за рахунок земель запасу 

міської ради, що розташована в межах  с. Клепачі Лубенського району, 

орієнтовною площею 0,70 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 

14. Надати дозвіл громадянці Юнак Любові Василівні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в               

с. Кононівка Лубенського району, орієнтовною площею 0,10 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

15. Надати дозвіл громадянці Зор Наталії Сергіївні виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

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

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                

с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,50 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

16. Надати дозвіл громадянці Урал Світлані Володимирівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою: Лубенський район, с. Вільшанка, 1 пров. вул. Центральної, 

орієнтовною площею 0,04 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 

17. Надати дозвіл громадянці Василенко Галині Михайлівні виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

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

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами                 

с. Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,50 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

18. Надати дозвіл громадянину Косун Максиму Геннадійовичу виготовити  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована в                

с. Войниха Лубенського району, орієнтовною площею 0,07 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

19. Надати дозвіл громадянину Гарькавому Івану Олександровичу 

виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована в с. Мгар Лубенського району, орієнтовною площею 0,10 га, 

за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

 

Лубенський міський голова                                           Олександр  ГРИЦАЄНКО 


