
  
  

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(дванадцята сесія сьомого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

     07 жовтня  2021 року 

Про реєстрацію земельних ділянок, включення  
до переліку земельних ділянок, що будуть 
виставлені на земельні торги та надання дозволу  
на виготовлення технічної документації   
із землеустрою щодо поділу та об’єднання  
земельних ділянок 
 
        Розглянувши технічну документацію з питань здійснення землеустрою 

та  керуючись статтями 12, 83, 90-91, 123-126, 134, 136, 186 Земельного 

кодексу України, статтею 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 25, 56 Закону України «Про землеустрій»,                 
міська   рада   вирішила: 

 
1. Управлінню з питань комунального майна та земельних 

відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради забезпечити 

проведення державної реєстрації права комунальної власності на земельні 

ділянки: 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0050; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0048; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0047; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0049; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0046; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0045; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0051.  
2. Внести до  переліку земельних ділянок комунальної власності, або 

права на них, що будуть виставлені на земельні торги земельні ділянки: 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0050; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0048; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0047; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0049; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0046; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0045; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0051.  
3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок  Управлінню з 

питань комунального майна та земельних відносин виконавчого 



комітету Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. 

Мудрого, 33, на земельні ділянки за межами с. Пишне Лубенського району: 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0050; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0048; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0047; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0049; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0046; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0045; 
- площею 2,0 га, кадастровий номер 5322885100:03:005:0051 

з метою створення одного землекористування без зміни цільового 

призначення. 
 
Лубенський міський  голова                              Олександр ГРИЦАЄНКО 


