
 

 

                                                                                                                       

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ  

27 квітня 2022 року    № 78 
 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації землі 

 

 Розглянувши лист Управління з питань комунального майна та земельних 

відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради та подані технічні     

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель,  на  виконання        

рішення Лубенської міської ради від 13.04.2022 року «Про надання дозволів на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації        

земель та деякі питання оренди земель сільськогосподарського призначення», 

керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»,  

виконавчий комітет Лубенської міської  ради  в и р і ш и в : 

 

1. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну   документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 10,1000 га, що розташована 

за межами с. Тишки Лубенського району, за  цільовим призначенням - для     

ведення товарного сільськогосподарського  виробництва. 

2. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну   документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 2,8856 га, що розташована за 

межами с. Мацківці Лубенського району, за  цільовим призначенням - для     

ведення товарного сільськогосподарського  виробництва. 

3. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                    

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну  документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 4,9055 га, що розташована за 

межами с. Малий В’язівок Лубенського району, за  цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 



  

4. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                   

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 9,9938 га, що розташована за 

межами с. Малий В’язівок Лубенського району, за  цільовим призначенням - 

для ведення товарного   сільськогосподарського виробництва. 

5. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 5,3173 га, що розташована за 

межами с. Нижній Булатець Лубенського району, за  цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

6. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                    

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 7,0000 га, що розташована за 

межами с. Окіп Лубенського району, за  цільовим призначенням - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

7. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 2,0000 га, що розташована за 

межами с. Ломаки Лубенського району, за  цільовим призначенням - для         

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

8. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                    

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 3,7000 га, що розташована за 

межами с. Чернече Лубенського району, за  цільовим призначенням - для       

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

9. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 18,2000 га, що розташована 

за межами с. Хитці Лубенського району, за  цільовим призначенням - для       

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

10. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 7,8000 га, що розташована за 

межами с. Хорошки Лубенського району, за  цільовим призначенням - для      

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

11. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                    

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 



  

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 2,5000 га, що розташована 

за межами с. Пулинці Лубенського району, за  цільовим призначенням - для   

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

12. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 0,6676 га, що розташована за 

межами с. Мацкова Лучка Лубенського району, за  цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

13. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 1,9185 га, що розташована за 

межами с. Мацківці Лубенського району, за  цільовим призначенням - для      

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

14. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 1,5000 га, що розташована за 

межами с. Покровське Лубенського району, за  цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

15. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 2,0000 га, що розташована за 

межами с. Червоні Пологи Лубенського району, за  цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

16. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 1,0825 га, що розташована за 

межами с. Литвяки Лубенського району, за  цільовим призначенням - для       

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

17. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                    

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 3,7000 га, що розташована за 

межами с. Снітин Лубенського району, за  цільовим призначенням - для         

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

18. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 0,9356 га, що розташована за 

межами с. Ісківці Лубенського району, за  цільовим призначенням - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 



  

19. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                   

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 0,9543 га, що розташована за 

межами с. Ісківці Лубенського району, за  цільовим призначенням - для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

20. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 6,1000 га, що розташована за 

межами с. Пулинці Лубенського району, за  цільовим призначенням - для       

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

21. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                    

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 1,5061 га, що розташована за 

межами с. Пулинці Лубенського району, за  цільовим призначенням - для       

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

22. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 1,2925 га, що розташована за 

межами с. Пулинці Лубенського району, за  цільовим призначенням - для      

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

23. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                    

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 1,0000 га, що розташована за 

межами с. Броварки Лубенського району, за  цільовим призначенням - для     

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

24. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                    

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 1,5000 га, що розташована за 

межами с. Засулля Лубенського району, за  цільовим призначенням - для         

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

25. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 4,0000 га, що розташована за 

межами с. Засулля Лубенського району, за  цільовим призначенням - для         

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

26. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 



  

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 5,2000 га, що розташована 

за межами с. Засулля Лубенського району, за  цільовим призначенням - для   

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

27. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 7,0000 га, що розташована за 

межами с. Засулля Лубенського району, за  цільовим призначенням - для         

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

28. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 6,0000 га, що розташована за 

межами с. Крутий Берег Лубенського району, за  цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

29. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 2,5000 га, що розташована за 

межами с. Крутий Берег Лубенського району, за  цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

30. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                    

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 0,9532 га, що розташована за 

межами с. Пулинці Лубенського району, за  цільовим призначенням - для      

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

31. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 4,0000 га, що розташована за 

межами с. Снітин Лубенського району, за  цільовим призначенням - для веден-

ня товарного сільськогосподарського виробництва. 

32. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань                     

комунального майна та земельних відносин, юридична адреса: м. Лубни, 

вул. Я. Мудрого, 33, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі на земельну ділянку, площею 4,0000 га, що розташована за 

межами с. Снітин Лубенського району, за  цільовим призначенням - для веден-

ня товарного сільськогосподарського виробництва. 

33. Дане рішення подати на затвердження Лубенській міській раді. 

 

 

 

Лубенський міський голова                Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


