
                                                                                                       

  

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова дев’ята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

15 липня 2021 року 

 

Про затвердження схеми 

зонування території громади 

при встановленні ставок податку 

на майно, відмінне від земельної ділянки 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 10, 12 266 

Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) та статтями 26, 69 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада    в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити схему зонування території Лубенської територіальної  

громади при встановленні ставок податку на майно, відмінне від земельної 

ділянки згідно з додатком. 

2. Головному управлінню Державної податкової служби України у 

Полтавській області застосовувати затверджену схему зонування при 

адмініструванні податку на майно, відмінне від земельної ділянки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову 

Грицаєнка О.П. та постійну депутатську комісію з питань планування 

бюджету та фінансів. 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток  

до рішення Лубенської міської ради 

 від 15 липня 2021 року 

«Про  затвердження схеми 

зонування території громади 

 при встановленні ставок податку 

на майно, відмінне від земельної ділянки» 

 

 

 Перша зона 

 

Володимирський майдан, площа Ярмаркова, вулиці з провулками та тупиками: 

Володимирський проспект від №1/5 до 127/1 та від № 2 до № 108/2 (включно), 

Старо-Троїцька, Григора Тютюнника, В. Бєлоруса, Мистецька, Гагаріна, 

Монастирська від № 1 до № 59 та від № 2 до №50 (включно), Я Мудрого від 

№25/2 до № 47 та від № 32/16 до № 52/25 (включно), Олександрівська від № 1 

до № 9 та від № 2 до № 8 (включно), Лисенка, Героїв Чорнобиля, Садова від 

№ 2 до № 30 та від №1 до № 89 (включно),  Ціолковського. 

 

Друга зона 

 

Площі: Вокзальна, Слави, Володимирський майдан; вулиці: Достоєвського 

(без провулків та тупиків), Я. Мудрого від № 1/2 до № 23/1 та від № 1/2 до № 

30/25 (включно), Генерала Ляскіна, Інститутська від № 1 до № 9/17 та від № 2 

до № 18/19 (включно), Братська від №1 до № 5 та від № 2 до № 8 (включно), 

Кошового, Монастирської від № 61 та від № 50 до кінця вулиці, Шевченка з 

провулком, І. Франка з тупиком, Щелканова, Перші Плютенці, Другі 

Плютенці, Чкалова, Дачна, Покровська, Українська, Авангардна з провулком, 

Репіна, Шкільна, Володимирський проспект від № 61 та № 56 до кінця вулиці, 

Олександрівська від № 9 до № 65 та від № 8 до № 74 (включно), Привокзальна, 

А. Безроди, 2 провулок Метеорологічної, Хорольський спуск, Фабрична. 

 

Третя зона 

 

Всі інші вулиці, провулки та тупики міста Лубни та населені пункти сільської 

місцевості Лубенської територіальної громади, що не включені до першої і 

другої зон. 

 

 

Секретар міської ради                   Маргарита КОМАРОВА 
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