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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року 

 

Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок у власність по вул. Барвінкова в м. Лубни 

 

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 Борилюк Тетяні Антонівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою:  м. Лубни, вул. Барвінкова  орієнтовною площею 0,1200 га, за 

цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

2. Надати дозвіл громадянці Борилюк Тетяні Миколаївни виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

адресою:  м. Лубни, вул. Барвінкова  орієнтовною площею 0,0918 га, за 

цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

3. Надати дозвіл громадянину Борилюку Володимиру Дмитровичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою:  м. Лубни, вул. Барвінкова  орієнтовною площею 

0,1000 га, за цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

4. Надати дозвіл громадянину Борилюку Руслану Володимировичу 

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою:  м. Лубни, вул. Барвінкова  орієнтовною площею 

0,1200 га, за цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

5. Надати дозвіл громадянці Шульзі Вікторії Володимирівні виготовити 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у 

власність за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 



адресою:  м. Лубни, вул. Барвінкова  орієнтовною площею 0,1200 га, за 

цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

6. Надати дозвіл громадянину Борилюку Олександру Володимировичу  

виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою:  м. Лубни, вул. Барвінкова  орієнтовною площею 

0,1200 га, за цільовим призначенням – для індивідуального садівництва. 

 

Лубенський міський голова                                           Олександр  ГРИЦАЄНКО 

 


