
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята  сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 

17 лютого 2022 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, 123, 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 орієнтовною площею 0,0049 га за рахунок земель запасу 

міської ради (категорія земель: землі житлової та громадської забудови), 

розташованої за  адресою:  м. Лубни, проспект Володимирський (біля будинку 

№23),  за цільовим призначенням – для  будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі на користь Лубенської територіальної громади в особі 

Лубенської міської ради. 

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 орієнтовною площею 0,0004 га за рахунок земель запасу 

міської ради (категорія земель: землі житлової та громадської забудови), 

розташованої за  адресою:  м. Лубни, вул. Я. Мудрого (біля будинку № 46),  за 

цільовим призначенням – для  будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі на користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської 

міської ради. 

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 орієнтовною площею 0,2600 га за рахунок земель запасу 

міської ради (категорія земель: землі промисловості, транспорту, електронних 



комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення), розташованої за  

адресою:  м. Лубни, вул. П.Лубенського,  за цільовим призначенням – для  

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства на користь Лубенської територіальної громади в 

особі Лубенської міської ради. 

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 

адресою: Лубенський район, с. Засулля, вул. Костенюк, 52А, площею 0,0700 

га, за цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування об'єктів 

фізичної культури і спорту, 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 площею 9,001 га, кадастровий номер 

5322885300:14:001:0010, що розташована за межами с. Оріхівка Лубенського 

району Полтавської області, 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 площею  9,6901 га, кадастровий номер 

5322885300:14:001:0011, що розташована за межами с. Оріхівка Лубенського 

району Полтавської області, 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. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею  18,4574 га, кадастровий номер 

5322885300:14:001:0013, що розташована за межами с. Оріхівка Лубенського 

району Полтавської області, 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. 

8. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею  10,96 га, шляхом поділу земельної 

ділянки площею 20,96 га, кадастровий номер 5322887400:08:002:0007, що 

розташована за межами с. Тишки Лубенського району Полтавської області, 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. 

9. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею  10,00 га, шляхом поділу земельної 

ділянки площею 20,96 га, кадастровий номер 5322887400:08:002:0007, що 

розташована за межами с. Тишки Лубенського району Полтавської області, 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. 

10. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  17,0039 га, шляхом поділу 

земельної ділянки площею 27,0039 га, кадастровий номер 

5322881200:09:007:0039, що розташована за межами с. Піски Лубенського 

району Полтавської області, 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. 

11. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  10,00 га, шляхом поділу 

земельної ділянки площею 27,0039 га, кадастровий номер 

5322881200:09:007:0039, що розташована за межами с. Піски Лубенського 

району Полтавської області, 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. 



12. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  6,5682 га, що розташована 

за межами с. Ломаки Лубенського району Полтавської області, 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. 

13. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  15,00 га, шляхом поділу 

земельної ділянки площею 22,94 га, кадастровий номер 

5322887900:12:001:0004, що розташована за межами с. Ломаки Лубенського 

району Полтавської області, 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. 

14. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  20,00 га, що розташована 

за межами с. Ломаки Лубенського району Полтавської області, 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. 

15. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею  5,2737 га, кадастровий номер 

5322881400:07:001:0238, що розташована за межами с. Нижній Булатець 

Лубенського району Полтавської області, 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. 

16. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею  12,8264 га, кадастровий номер 

5322881200:09:004:0036, що розташована за межами с. Суха Солониця 

Лубенського району Полтавської області, 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. 

17. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею  10,1 га, кадастровий номер 

5322887400:09:001:0078, що розташована за межами с. Тишки Лубенського 

району Полтавської області, 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. 

18. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 10,2365 га, кадастровий номер 

5322884600:08:003:0042, що розташована за межами с. Мгар Лубенського 

району Полтавської області, 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. 

19. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею  13,0392 га, кадастровий номер 

5322881200:09:007:0025, що розташована за межами с. Піски Лубенського 

району Полтавської області, 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. 

20. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею  13,5599 га, кадастровий номер 

5322881200:09:007:0026, що розташована за межами с. Піски Лубенського 

району Полтавської області, 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. 

21. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею  10,4762 га, кадастровий номер 

5322886200:04:001:0059, що розташована за межами с. Снітин Лубенського 



району Полтавської області, 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. 

22. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 13,98 га, кадастровий номер 

5322887900:12:003:0002, що розташована за межами с. Ломаки Лубенського 

району Полтавської області, 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.  

23. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 3,9092 га, кадастровий номер 

5322885100:03:015:0180, що розташована за межами с. Новаки Лубенського 

району Полтавської області, 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 

24. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 5,1437 га, кадастровий номер 

5322884600:08:003:0038, що розташована за межами с. Мгар Лубенського 

району Полтавської області, 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.  

25. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 9,4587 га, кадастровий номер 

5322886200:07:004:0025, що розташована за межами с. Броварки Лубенського 

району Полтавської області, 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. 

26. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Снітин, вул. Шкільна, 4, 

орієнтовною площею 0,13 га, за цільовим призначенням – для розміщення та 

постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС, 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. 

27. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,8 га разом з 

розташованим на ній водним об’єктом (ставок) із земель водного фонду не 

наданих у власність чи користування, що розташована в межах с. Калайдинці 

Лубенського району Полтавської області, за цільовим призначенням – для 

культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних спортивних і туристичних цілей 

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. 

28. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Калайдинці, 2-й пров. Рубцова, 

орієнтовною площею 0,10 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 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. 

29. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Клепачі, вул. Лісова, 

орієнтовною площею 0,10 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 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. 

30. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за рахунок земель запасу міської ради, що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Піски, вул. П’ятикопа, 23а, 

орієнтовною площею 1,3 га, за цільовим призначенням для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови 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. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                       Олександр  ГРИЦАЄНКО 


