
  

  

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія сьомого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

08  квітня  2021 року 

Про 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, 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, 56 Закону України «Про 

землеустрій»,                 

міська   рада   вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки   громадянину 

Сидоренку Антону Сергійовичу на земельну ділянку за адресою: м. Лубни, 

проспект Володимирський, 94, кадастровий номер 5310700000:02:069:0093,  

площею 0,9028 га,  за цільовим призначенням – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної,  машинобудівної та іншої промисловості, яка 

перебуває у нього  на правах оренди, з метою створення трьох нових 

землекористувань без зміни цільового призначення. 

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки  Управлінню з 

питань комунального майна та земельних відносин виконавчого 

комітету Лубенської міської ради на земельну ділянку за адресою:              

м. Лубни, вул. Монастирська, 59/1, кадастровий номер 

5310700000:06:003:0048, загальною  площею 0,0369 га,  за цільовим 

призначенням – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, з 

метою створення трьох нових землеволодінь без зміни цільового 

призначення на користь Лубенської територіальної громади в особі 

Лубенської міської ради. 

3.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки  Товариству з 

додатковою відповідальністю «Лічмаш  - Прилад» юридична адреса:        

м. Лубни, проспект  Володимирський, 128/2,  на земельну ділянку за 



адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 128/2, кадастровий номер 

5310700000:02:037:0072, загальною  площею 4,8633 га,  за цільовим 

призначенням – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, з метою створення двох нових землекористувань без зміни 

цільового призначення. 

 

 

Лубенський міський  голова                              Олександр ГРИЦАЄНКО 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


