
  
  

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(десята сесія сьомого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

18 серпня  2021 року 

Про надання дозволу на виготовлення  
технічної документації  із землеустрою щодо   
поділу та об’єднання земельної ділянки 
 
  
       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  Управлінню з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, 
на земельну ділянку за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці, вул. 

Рубцова, 36, кадастровий номер 5322883201:01:003:0189, загальною  площею 

0,1948 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. 
2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки  фізичній особі – 
підприємцю Шумейко Тетяні Володимирівні,  на земельну ділянку за 

адресою: м. Лубни, вул. Грушевського, 28, кадастровий номер 

5310700000:03:083:0038, загальною  площею 0,2636 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. 
3.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 межами с. Калайдинці 

Лубенського району, кадастровий номер 5322883200:09:001:0015, загальною  

площею 1,0 га,  за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства з метою створення двох нових землеволодінь без 

зміни цільового призначення на користь Лубенської територіальної громади 

в особі Лубенської міської ради. 
4. 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, юридична адреса: м. Лубни, вул.             
Я. Мудрого, 33, на земельну ділянку, що розташована за межами с. Михнівці 

Лубенського району, кадастровий номер 5322884900:07:002:0100, загальною  

площею 3,5775 га, за цільовим призначенням – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, з метою створення трьох нових 

землекористувань без зміни цільового призначення. 
 
 
Лубенський міський  голова                              Олександр ГРИЦАЄНКО 

 


