
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята  сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

17 лютого  2022 року 

Про затвердження  проектів  

із землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок  

 

Розглянувши звернення Управління з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

керуючись Земельним кодексом України, Законами України «Про 

землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 

33, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Лубни, вул. Грушевського, площею 0,1700 га, кадастровий 

номер 5310700000:03:083:0205, 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 Лубенського району 

Полтавської області. Вказану земельну ділянку залишити в землях 

запасу. 

2. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 

33, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Лубни, Сквер Героїв Небесної сотні, площею 0,6838 га, 

кадастровий номер 5310700000:06:066:0021, за цільовим призначенням – 

земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені 

насадження загального користування на користь Лубенської 

територіальної громади в особі Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області. Вказану земельну ділянку залишити в 

землях запасу. 



3. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 

33, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Лубни, Сквер на площі Слави, площею 1,3008 га, кадастровий 

номер 5310700000:06:053:0011, за цільовим призначенням – земельні 

ділянки загального користування, які використовуються як зелені 

насадження загального користування на користь Лубенської 

територіальної громади в особі Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області. Вказану земельну ділянку залишити в 

землях запасу. 

4. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 

33, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Лубни, Сквер ім. Тараса Шевченка, площею 0,1965 га, 

кадастровий номер 5310700000:02:078:0014, та площею 0,5923га, 

кадастровий номер 5310700000:02:078:0013 за цільовим призначенням – 

земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені 

насадження загального користування на користь Лубенської 

територіальної громади в особі Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області. Вказану земельну ділянку залишити в 

землях запасу. 

 

  

 

 

  Лубенський міський  голова                              Олександр ГРИЦАЄНКО                           


