
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята  сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

18  лютого  2021 року 

 

Про встановлення тимчасового 

мораторію на надання дозволів на  

виготовлення проектів із землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для  

ведення особистого селянського господарства   
 

З метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку 

громади, її розвитку, ефективного використання матеріальних та фінансових 

ресурсів громади, забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету 

коштів за користування землею, керуючись положеннями статей 316, 317, 319, 

321, 327 Цивільного та статей 12, 83, 122 Земельного кодексів України, статей 

16, 26, 60, 71, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:      

 

1. Встановити до 31 грудня 2021 року на території Лубенської 

територіальної громади тимчасовий мораторій на надання дозволів на 

виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для  

ведення особистого селянського господарства, за винятком таких випадків: 

- надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства на земельні ділянки площею не більше 0,50 га; 

- надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства у випадках, які стосуються прийняття земельних ділянок у 

спадщину та на виконання судових рішень; 

- надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства на земельні ділянки, за наявності підтверджуючих документів 

щодо того, що землекористувач протягом тривалого періоду (не менше семи 

років) правомірно користувався земельною ділянкою (на підставі рішення 

органів місцевого самоврядування чи державної виконавчої влади) та вносив 



плату за користування земельною ділянкою в розмірах та строках, що 

передбачені чинним законодавством України; 

- надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства на земельні ділянки учасникам бойових дій. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних ресурсів та заступника Лубенського 

міського голови Бредун С.І. 

 

Лубенський міський  голова                             Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


