
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10 червня 2021 року 

 

Про надання згоди на  прийняття у 

власність земельних ділянок 

 

Розглянувши подані матеріали та керуючись статтями 12, 142 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати згоду на прийняття до комунальної власності Лубенської 

територіальної громади від Броваренко Віри Григорівни, на підставі її 

добровільної відмови, земельної ділянки площею 0,3967 га, кадастровий 

номер 5322881200:09:006:0019 (категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами с. Піски 

Лубенського району. 

Уповноважити Лубенського міського голову Грицаєнка О.П. на укладення 

договору дарування земельної ділянки з Броваренко В.Г. 

2. Надати згоду на прийняття до комунальної власності Лубенської 

територіальної громади від Перерви Людмили Миколаївни, на підставі її 

добровільної відмови, земельної ділянки площею 0,1333 га, кадастровий 

номер 5322881200:09:006:0033 (категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами с. Піски 

Лубенського району. 

Уповноважити Лубенського міського голову Грицаєнка О.П. на укладення 

договору дарування земельної ділянки з Перервою Л.М. 

3. Надати згоду на прийняття до комунальної власності Лубенської 

територіальної громади від Перерви Миколи Григоровича, на підставі його 

добровільної відмови, земельної ділянки площею 0,3662 га, кадастровий 

номер 5322881200:09:006:0033 (категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами с. Піски 

Лубенського району. 

Уповноважити Лубенського міського голову Грицаєнка О.П. на укладення 

договору дарування земельної ділянки з Перервою М.Г. 



4. Надати згоду на прийняття до комунальної власності Лубенської 

територіальної громади від Перерви Миколи Григоровича, на підставі його 

добровільної відмови, земельної ділянки площею 0,2564 га, кадастровий 

номер 5322881200:09:006:0036 (категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами с. Піски 

Лубенського району. 

Уповноважити Лубенського міського голову Грицаєнка О.П. на укладення 

договору дарування земельної ділянки з Перервою М.Г. 

5. Надати згоду на прийняття до комунальної власності Лубенської 

територіальної громади від Перерви Олександра Миколайовича, на підставі 

його добровільної відмови, земельної ділянки площею 0,3589 га, кадастровий 

номер 5322881200:09:006:0025 (категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами с. Піски 

Лубенського району. 

Уповноважити Лубенського міського голову Грицаєнка О.П. на укладення 

договору дарування земельної ділянки з Перервою О.М. 

6. Надати згоду на прийняття до комунальної власності Лубенської 

територіальної громади від Перерви Миколи Миколайовича, на підставі 

його добровільної відмови, земельної ділянки площею 0,3629 га, кадастровий 

номер 5322881200:09:006:0028 (категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами с. Піски 

Лубенського району. 

Уповноважити Лубенського міського голову Грицаєнка О.П. на укладення 

договору дарування земельної ділянки з Перервою М.М. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Бредун С.І. та постійну депутатську комісії з 

питань земельних ресурсів. 
 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО  

 


