
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

16 грудня 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 під полезахисними 

лісовими смугами орієнтовною площею 4,0 га за межами с. Кононівка 

Лубенського району. 

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 

лісовими смугами орієнтовною площею 3,0 га за межами с. Вищий Булатець 

Лубенського району. 

 3. 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 польовими 



дорогами орієнтовною площею 1,7 га за межами с. Вищий Булатець 

Лубенського району. 

4. 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 польовими 

дорогами орієнтовною площею 1,8 га за межами с. Нижній Булатець 

Лубенського району. 

5. 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 

лісовими смугами орієнтовною площею 3,0 га за межами с. Матяшівка 

Лубенського району. 

6. 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 

лісовими смугами орієнтовною площею 1,1 га за межами с. Свічківка 

Лубенського району. 

8. 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 земельної ділянки 

орієнтовною площею 19,00 га за межами с. Олександрівка Лубенського 

району. 

 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 


