
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята  сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

17 лютого 2022 року 

 

Про надання дозволу на проведення експертної  

грошової оцінки земельних  ділянок  

 

              Розглянувши подані клопотання,  керуючись  ст. 128 Земельного 

кодексу України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

                                                    

міська   рада   вирішила: 

 

         1. Надати дозвіл Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки за адресою: м. Лубни вул. Садова, 9В, 

площею 0,1290 га, кадастровий номер 5310700000:02:076:0045, за цільовим 

призначенням – для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, яка перебуває в користуванні на умовах оренди у 

громадянина Назаренка Віталія Васильовича. 

             Експертну вартість та вартість продажу земельної ділянки затвердити 

після виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки рішенням 

міської ради. 

         2.  Надати дозвіл Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки за адресою: м. Лубни вул. Г. Тютюнника, 

2/1, площею 0,0046 га, кадастровий номер 5310700000:06:006:0047, за 

цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, яка перебуває в користуванні на умовах оренди у фізичної особи-

підприємця Сурмач Тетяни Олексіївни. 

             Експертну вартість та вартість продажу земельної ділянки затвердити 

після виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки рішенням 

міської ради. 

           3. Надати дозвіл Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 



юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки за адресою: м. Лубни, вул. Петра 

Лубенського, 17, площею 0,7783 га, кадастровий номер 

5310700000:03:083:0090, за цільовим призначенням – для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, яка перебуває в користуванні на умовах оренди у громадянина 

Тараненка Олександра Миколайовича. 

             Експертну вартість та вартість продажу земельної ділянки затвердити 

після виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки рішенням 

міської ради. 

       4. Надати дозвіл Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

юридична адреса: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки за адресою: м. Лубни, вул. Петра 

Лубенського, 47, площею 0,2199 га, кадастровий номер 

5310700000:03:083:0037, за цільовим призначенням – для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, яка перебуває в користуванні на умовах оренди у громадянина 

Тараненка Олександра Миколайовича. 

             Експертну вартість та вартість продажу земельної ділянки затвердити 

після виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки рішенням 

міської ради. 

 

 

 Лубенський міський голова                      Олександр ГРИЦАЄНКО 


