
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18 лютого 2021 року 

 

 

Про прийняття у власність 

Лубенської територіальної громади 

майна  

 

Керуючись ст.ст. 328, 335 Цивільного кодексу України, Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

25.12.2005 року № 1127 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

23.08.2016 року № 533), ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядком виявлення, обліку, зберігання 

безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого 

майна у комунальну власність територіальної громади м. Лубни, 

затвердженим рішенням Лубенської міської ради від 10.04.2015 року,  

 

міська рада вирішила: 

 

 1. Прийняти у власність Лубенської територіальної громади мережу 

холодного водопостачання, загальною довжиною 47,0 п.м, діаметром 159 мм, 

від ТК-3 до ТК-82, вартістю 5677,00 грн., що знаходиться в лоткових каналах 

теплових мереж за адресою: м. Лубни, вул. Чкалова,15. 

 2. Прийняти у власність Лубенської територіальної громади  

водонапірну вежу, загальною площею 4,9 м2, висотою 18 м, об’ємом 153 м3 

вартістю 72174,00 грн., що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична. 

 3.  Організацію виконання цього рішення покласти на Управління з 

питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (начальник Іващенко О.Г.). 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 

депутатські комісії з питань планування бюджету та фінансів, та з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології та 

заступника міського голови Бредун С.І. 
 

Лубенський міський голова       Олександр ГРИЦАЄНКО 



 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення Лубенської міської ради 

«Про прийняття у власність Лубенської територіальної громади майна». 

  

1. Даний проект рішення розроблений на підставі ст.ст. 328, 335 Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2005 року 

№ 1127 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 року № 533),  

ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

  2. Мета прийняття даного рішення – прийняття у власність територіальної громади 

м. Лубни мережі холодного водопостачання та водонапірної вежі  відповідно до вимог 

чинного законодавства, з метою його утримання, вчасного обслуговування та подальшого 

використання.  

3. Збільшення або зменшення надходжень до бюджету не прогнозується. 

 

 

 

Розробник проекту        Сергій БАЛКО 

 

 

 

 
 


