
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

07 жовтня 2021 року 

 

Про надання дозволів на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо 

інвентаризації землі  

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12,122 Земельного Кодексу України, статтями 19, 20, 25, 

57 Закону України « Про землеустрій», статтями 5, 13 Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості ) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 05 

червня 2019 року № 476, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні», 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель орієнтовною 

площею 0,34 га на території Лубенської міської ради за межами с. Войниха 

Лубенського району Полтавської області.  

2. Надати дозвіл Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними 

лісосмугами орієнтовною площею 28,6 га на території Лубенської міської 

ради за межами с. Ісківці Лубенського району Полтавської області.  

3. Надати дозвіл Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради на 

розроблення технічної документацій із землеустрою щодо інвентаризації  

земельної ділянки за адресою:  м. Лубни, майдан Володимирський, 18/2, за  

цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування будівель 



торгівлі, що перебуває в землях запасу Лубенської міської ради, з метою 

внесення відомостей  до Державного земельного кадастру. 

4. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Сяйво» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області, юридична адреса: 

с.Засулля, вул. Молодіжна, 78, на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель для відведення в постійне 

користування під свердловинами орієнтовною площею 1,7749 га за цільовим 

призначенням – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) на території Лубенської територіальної громади. 

 

              

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 


