
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята   сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

16  грудня  2021 року 

Про затвердження  проектів  

із землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки шляхом  

зміни її цільового призначення  

та передачу в оренду  
 

Розглянувши  подані заяви, керуючись Земельним кодексом України, 

Законами України «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

міська рада вирішила:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки громадянину 

Беркуту Юрію Петровичу на земельну ділянку за адресою:   м. Лубни, 

вул. Фабрична,7, площею 0,1132 га, кадастровий номер 

5310700000:02:020:0108, яка перебуває в нього на правах оренди.  

    Змінити цільове призначення вказаної земельної ділянки: із земель для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі - на землі  для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості.  

    Надати громадянину Беркуту І.Ю.  земельну ділянку по вул. 

Фабрична,7, площею 0,1132 га, кадастровий номер 

5310700000:02:020:0108, за цільовим призначенням -  для  розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в 

оренду  строком на п’ять років. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки громадянці 

Беркут  Вікторії Анатоліївні на земельну ділянку за адресою:  м. Лубни, 

вул. Фабрична, 7, площею 0,0523 га, кадастровий номер 

5310700000:02:020:0107, яка перебуває в неї на правах оренди.  

    Змінити цільове призначення вказаної земельної ділянки: із земель для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі - на землі  для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості.  

    Надати громадянці Беркут В.А.  земельну ділянку по вул. Фабрична,7, 

площею 0,0523 га, кадастровий номер 5310700000:02:020:0107, за 



цільовим призначенням -  для  розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в оренду  строком на п’ять років. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки громадянці 

Беркут  Вікторії Анатоліївні на земельну ділянку за адресою:  м. Лубни, 

вул. Фабрична, 7, площею 0,1582 га, кадастровий номер 

5310700000:02:020:0110, яка перебуває в неї на правах оренди.  

    Змінити цільове призначення вказаної земельної ділянки: із земель для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі - на землі  для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості.  

    Надати громадянці Беркут В.А.  земельну ділянку по вул. Фабрична,7, 

площею 0,1582 га, кадастровий номер 5310700000:02:020:0110, за 

цільовим призначенням -  для  розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в оренду  строком на п’ять років. 

 

 

Лубенський міський  голова                               Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


