
  
  

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(друга сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

17 грудня  2020 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 Підприємству 

«Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки», юридична 

адреса: м. Лубни, проспект  Володимирський, 42/1, на земельну ділянку 
за адресою:  м. Лубни, проспект Володимирський, 42/1, кадастровий 

номер 5310700000:06:005:0092,  площею 2,4693 га,  за цільовим 

призначенням – будівництва та обслуговування будівель і споруд 

ринкової інфраструктури, яка перебуває у нього на правах оренди, з 

метою її поділу та створення сімнадцяти нових землекористувань без 

зміни цільового призначення. 
2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки Лубенському 

колективному учбово-виробничому підприємству Полтавського 

учбово-виробничого об’єднання УТОС, юридична адреса: м. Лубни, 
проспект Володимирський, 164,  на земельну ділянку за адресою:           
м. Лубни, проспект Володимирський, 166, кадастровий номер 

5310700000:02:010:0062,  площею 1,8599 га,  за цільовим призначенням 

– для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, що перебуває у нього на правах постійного користу-
вання, з метою її поділу та створення восьми нових землекористувань 
без зміни цільового призначення. 
 
Лубенський міський  голова                                            О.П.Грицаєнко 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Лубенської міської ради від 17.12.2020  року 

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою поділу та об’єднання земельних ділянок» 
 
 

1. Даний проєкт рішення розроблений з метою надання дозволу 

формування нових земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, в звязку з переходом прав власності на об’єкти 

нерухомого майна. 
2. Мета прийняття даного рішення – формування земельних ділянок 

комунальної власності. 
3. Від прийняття рішення не очікується на даному етапі збільшення чи 

зменшення надходжень до міського бюджету від плати за землю. 
 
 

Розробник проекту      О.Г. Іващенко 
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