
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова дев’ята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 липня 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, 38-39, 81, 90-91, 118, 121, 

123-126, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 25, 48, 50, 54 Закону України «Про 

землеустрій», 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Терпаю Петру Михайловичу (учасник АТО) 

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. Пулинці Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322882700:07:001:0071. 

2. Надати дозвіл громадянину Мудраку Сергію Федоровичу (учасник 

АТО) 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. Пулинці Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки кадастровий номер 

5322882700:07:001:0071. 

3. Надати дозвіл громадянину Кулиничу Артему Олександровичу 

(учасник АТО) 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. Висачки Лубенського району, 

орієнтовною площею 2,0 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства, шляхом поділу земельної ділянки 

кадастровий номер 5322881100:01:004:0071. 



4. Надати дозвіл громадянці Фроловій Юлії Романівні (учасник АТО) 

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. Вищий Булатець Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322881400:07:002:0003. 

5. Надати дозвіл громадянину Раєвському Анатолію Івановичу (учасник 

АТО) 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 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322887400:08:003:0007. 

6. Надати дозвіл громадянці Щелкуновій Марії Карпівні 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. 

Мгар Лубенського району, орієнтовною площею 0,0900 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:09:002:0007. 

7. Надати дозвіл громадянину Потоцькому Григорію Олексійовичу 

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. В’язівок Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884900:06:001:0011. 

8. Надати дозвіл громадянці Щелкуновій Валентині Петрівні 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. Мгар 

Лубенського району, орієнтовною площею 0,4400  га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, 

шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:08:003:0049. 

9. Надати дозвіл громадянину Собку Ростиславу Миколайовичу  

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. Халепці Лубенського району, орієнтовною площею 0,4000  га, 



за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322883200:06:001:0025. 

10.  Надати дозвіл громадянину Степурі Ігорю Вікторовичу (учасник АТО) 

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. Вищий Булатець Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 

га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

11. Надати дозвіл громадянину Дояру Сергію Івановичу (учасник АТО) 

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. Висачки Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322881100:01:004:0071. 

12. Надати дозвіл громадянину Рябичу Дмитру Павловичу (учасник АТО) 

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. Висачки Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322881100:01:004:0071. 

13. Надати дозвіл громадянці Чупир Олені Олександрівні 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 2,0 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

14. Надати дозвіл громадянці Журавель Ніні Анатоліївні 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 0,6000 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

15. Надати дозвіл громадянину Зозулі Олександру Олександровичу 

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 0,4900  га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 



16. Надати дозвіл громадянці Шевніковій Аліні 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. 

Снітин Лубенського району, орієнтовною площею 0,5000 га, за цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства. 

17. Надати дозвіл громадянину Куцу Руслану Валерійовичу (учасник АТО) 

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. Броварки Лубенського району, орієнтовною площею 2,0 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства, шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322886200:08:001:0066. 

18. Надати дозвіл громадянину Шпаку Віталію Сергійовичу 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. Калайдинці, 

вул. Рубцова, 28, Лубенського району, орієнтовною площею 0,2400  га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 
 

Лубенський міський голова                                       Олександр  ГРИЦАЄНКО 


