
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року 

 

Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

 

Розглянувши матеріали нормативно-технічної документації з питань 

здійснення землеустрою та керуючись статтями 12, 20, 81, 186 Земельного 

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

Україні», статтями 25, 48, 50 Закону України «Про землеустрій», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Вільшанка Лубенського району, площею 1,5559 га, за цільовим 

призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області.  

Замовником робіт із землеустрою визначити Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33. 

2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Вільшанка Лубенського району, площею 1,5535 га, за цільовим 

призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області.  

Замовником робіт із землеустрою визначити Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33. 

3. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Вільшанка Лубенського району, площею 1,5602 га, за цільовим 

призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 



Замовником робіт із землеустрою визначити Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33. 

4. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Вільшанка Лубенського району, площею 1,5557 га, за цільовим 

призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області.  

Замовником робіт із землеустрою визначити Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33. 

5. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Вільшанка Лубенського району, площею 1,547 га, за цільовим 

призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області.  

Замовником робіт із землеустрою визначити Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33. 

6. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок земель запасу міської ради, що розташована за 

межами с. Вільшанка Лубенського району, площею 1,547 га, за цільовим 

призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області.  

Замовником робіт із землеустрою визначити Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33. 

7. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  з урахуванням вимог ст. 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» подати на погодження територіальному органу 

центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної 

політики у сфері земельних відносин. Проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт будівництва або планується 

розташування такого об'єкта, подати на погодження до органу містобудування 

та архітектури. Після погодження проекту у порядку, встановленому статтею 

186-1 Земельного кодексу України, подати їх на затвердження міській раді. 
 

 

Лубенський міський голова                                       Олександр  ГРИЦАЄНКО 


