
                                                                       

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 Р І Ш Е Н Н Я 

10 червня  2021 року  

 

Про розгляд заяв громадянки  

Нусвальд Л.І. 

 
На виконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду 

від 11 грудня 2020 року у справі № 440/5373/20, розглянувши звернення 

Нусвальд Л.І. від 09 лютого 2020 року, керуючись ст. 118, 121 та 122 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада   в и р і ш и л а : 

 

1. Відмовити в надані дозволу громадянці  Нусвальд Лідії Іллівни на 

виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель 

- землі сільськогосподарського призначення), що розташована в с. Вищий 

Булатець Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

2. Відмовити в надані дозволу громадянці  Нусвальд Лідії Іллівни на 

виготовлення  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

отримання у власність за рахунок земель запасу міської ради (категорія земель 

- землі громадської та житлової забудови), що розташована в с. Новаки 

Лубенського району, орієнтовною площею 0,25 га, за цільовим призначенням 

– для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

3. Надати дозвіл громадянці  Нусвальд Лідії Іллівни виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у власність за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - землі житлової та 

громадської забудови), що розташована в с. Шинківщина Лубенського району, 

орієнтовною площею 0,12 га, за цільовим призначенням – для індивідуального 

садівництва. 

4. Надати дозвіл громадянці  Нусвальд Лідії Іллівни виготовити  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання у власність за 

рахунок земель запасу міської ради (категорія земель - землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована в с. Шинківщина 



Лубенського району, орієнтовною площею 0,1 га, за цільовим призначенням – 

для індивідуального дачного будівництва.   

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на   постійну  депутатську 

комісію з питань земельних ресурсів та заступника Лубенського міського 

голови Бредун С.І.   

  

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


