
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(друга сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

17 грудня  2020 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 кому-
нального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенсь-
кої міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, 
затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 
адресою: м. Лубни, вул. Індустріальна, площею 0,1123 га, кадастровий 
номер 5310700000:02:021:0066, за цільовим призначенням – для розмі-
щення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та спо-
руд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на 
користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської 
ради Лубенського району Полтавської області. Вказану земельну ділян-
ку залишити в землях запасу. 
  2. Відповідно до поданого клопотання Управління з питань кому-
нального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенсь-
кої міської ради, юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, 
затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 
адресою: м. Лубни, вул. Індустріальна, площею 1,0941 га, кадастровий 
номер 5310700000:02:021:0067, за цільовим призначенням – для розмі-
щення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та спо-
руд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на 
користь Лубенської територіальної громади в особі Лубенської міської 
ради Лубенського району Полтавської області. Вказану земельну ділян-
ку залишити в землях запасу. 
 
  Лубенський міський  голова                                      О.П.Грицаєнко 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Лубенської міської ради від 17.12.2020  року 

«Про затвердження проектів із землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок» 

 
 

1. Даний проєкт рішення розроблений на підставі звернення 
Управління з питань комунального майна та земельних відносин 
щодо формування нових земельних ділянок, які планується 
виставити на земельні торги. 

2. Мета прийняття даного рішення – формування нових земельних 
ділянок. 

3. Від прийняття рішення не очікується збільшення чи зменшення 
надходжень до міського бюджету від плати за землю. 

 
 

Розробник проекту     Н.М. Дмитренко 
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