
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята  сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

18 серпня  2021 року 

Про затвердження  проектів  

із землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок  

 

Розглянувши  звернення Управління з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України «Про 

землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. Тишки Лубенського району, площею 2,2900 га, кадастровий номер 

5322887400:05:002:0025.  

Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги 

  2.  Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. Тишки Лубенського району, площею 5,8000 га, кадастровий номер 

5322887400:05:002:0075.  

  Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги. 

  3. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 



ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. Тишки Лубенського району, площею 10,1214 га, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0129.  

  Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги. 

4. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. Тишки Лубенського району, площею 2,1700 га, кадастровий номер 

5322887400:90:001:0084.  

Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги. 

5. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. Окіп Лубенського району, площею 15,8000 га, кадастровий номер 

5322885400:02:008:0023.  

Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги. 

6. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. Висачки Лубенського району, площею 6,8873 га, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0095.  

Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги. 

7. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 



ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. Тишки Лубенського району, площею 13,300 га, кадастровий номер 

5322887400:09:001:0079.  

Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги. 

8. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. Висачки Лубенського району, площею 5,9442 га, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0096.  

Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги. 

9. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. Висачки Лубенського району, площею 6,8555 га, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0098.  

Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги. 

10. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. Висачки Лубенського району, площею 2,8367 га, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0115.  

Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги. 

11. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 



ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. Висачки Лубенського району, площею 7,2158 га, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0133.  

Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги. 

12. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. Висачки Лубенського району, площею 4,9504 га, кадастровий номер 

5322881100:01:003:0152.  

Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги 

13. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33,  затвердити  проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель: земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у користування громадянам 

чи юридичним особам, у землі: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку за межами              

с. П’ятигірці Лубенського району, площею 4,8000 га, кадастровий номер 

5322884900:06:003:0608.  

Вказану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради та 

включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, що 

виставлені на земельні торги. 

 

Лубенський міський  голова                               Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


