
 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(друга сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17 грудня  2020 року 
 
Про внесення змін до переліку  
земельних ділянок, які можуть  
бути виставлені на торги 
 

Керуючись статтею 136 Земельного кодексу України, статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська   рада   вирішила: 
 
1. Внести зміни до переліку земельних ділянок комунальної власності, 

які виставляються на торги окремими лотами, затвердженого рішенням 

міської ради від 14 червня 2013 року, доповнивши його наступними 

земельними ділянками: 
 

№ 

п/п 
Місце 

розташування 

(адреса) 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 
(функціональне 

використання) 

Пло-
ща, га 

Кадастровий 

номер 
Умови продажу 

1.  Вулиця 

Індустріальна,  
м. Лубни 

Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і 

допоміжних будівель і 

споруд підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

1,0941 5310700000:0
2:021:0067 

Збереження 

цільового 

призначення 

2. Вулиця 

Індустріальна,  
м. Лубни 

Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і 

допоміжних будівель і 

споруд підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

0,1123 5310700000:0
2:021:0066 

Збереження 

цільового 

призначення  
 
 
 
 
 

 



3 
За межами с. 

Н.Булатець 

Лубенського 

району 

 
Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
 

28,0000 5322881400:

07:001:0207 

Збереження 

цільового 

призначення 

4 
За межами с. 

Н.Булатець 

Лубенського 

району 

 
Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
 

7,2100 5322881400:

07:001:0206 

Збереження 

цільового 

призначення 

  
2. Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

забезпечити проведення земельних торгів у відповідності до вимог 

Земельного кодексу України. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних ресурсів. 
 
 
Лубенський міський голова                                                    О.П. Грицаєнко 
 
 
 
 

 
 
 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Лубенської міської ради від 17.12.2020 року 

«Про внесення змін до переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на торги» 
 

1. Даний проект рішення пропонується прийняти на підставі ст. 136 

Земельного кодексу відповідно до якого міська рада визначає перелік 

земельних ділянок комунальної власності та/або прав на них, які 

виставляються на земельні торги окремими лотами. Пропонується включити 

до переліку дві земельні ділянки на території міста. 
2. Мета прийняття даного рішення –отримання коштів до міського 

бюджету за результатами конкурсних торгів з продажу земель комунальної 

власності. 
3. Прийняття проєкту рішення сприятиме дотримання земельного 

законодавства, залученню додаткових коштів на розвиток міста, цінового 

зростання вартості землі. 
4. За результатами торгів очікується надходження коштів до місцевого 

бюджету. 
 
 

Розробник проекту      О.Г. Іващенко 
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