
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року 

 

Про затвердження землевпорядної 

документації та передачу земельних 

ділянок в постійне користування  

 

 

Розглянувши подані звернення, керуючись Земельним кодексом України, 

Законами України «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити поданий Державним підприємством «Агенство місцевих 

доріг Полтавської області», юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, 1,  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 3,9370 га, 

кадастровий номер 5322883201:01:001:0230, для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (код 

згідно КВЦПЗ – 12.04) в межах с. Калайдинці Лубенського району (для 

розміщення та обслуговування автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення О1713375 Чорнухи – Лубни). 

Передати ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» зазначену 

земельну ділянку у постійне користування. 

 2. Затвердити поданий Державним підприємством «Агенство місцевих 

доріг Полтавської області», юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, 1,   

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,2000 га, 

кадастровий номер 5322884600:07:031:0001, для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (код 

згідно КВЦПЗ – 12.04) за межами населених пунктів на території Лубенської 

територіальної громади (для розміщення та обслуговування автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення О1723375 Чорнухи – 

Лубни). 

Передати ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» зазначену 

земельну ділянку   у постійне користування. 

3. Затвердити поданий Державним підприємством «Агенство місцевих 

доріг Полтавської області», юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, 1,  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2300 га, 

кадастровий номер 5310700000:06:043:0005, для розміщення та експлуатації 



будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (код 

згідно КВЦПЗ – 12.04) в м. Лубни Полтавської області (для розміщення та 

обслуговування автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О1713357 Лубни – Засулля /М-03/). 

Передати ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» зазначену 

земельну ділянку у постійне користування. 

4. Затвердити подану Державним підприємством «Агенство місцевих 

доріг Полтавської області», юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, 1,   

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельної ділянки площею 

2,5000 га, кадастровий номер 5322886601:01:003:0846, для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (код згідно КВЦПЗ – 12.04) в межах с. Засулля Лубенського району 

(для розміщення та обслуговування автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення О1713357 Лубни – Засулля /М-03/).  

Передати ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» зазначену 

земельну ділянку у постійне користування. 

5. Затвердити подану Державним підприємством «Агенство місцевих 

доріг Полтавської області», юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, 1,  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельної ділянки площею 

2,7000 га, кадастровий номер 5322886600:10:001:0012, для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (код згідно КВЦПЗ – 12.04) за межами населених пунктів 

Лубенської територіальної громади (для розміщення та обслуговування 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1713357 

Лубни – Засулля /М-03/).  

Передати ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» зазначену 

земельну ділянку у постійне користування. 

6. Затвердити подану Державним підприємством «Агенство місцевих 

доріг Полтавської області», юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, 1,  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельної ділянки площею 

1,5000 га, кадастровий номер 5322886600:10:021:0001, для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (код згідно КВЦПЗ – 12.04) за межами населених пунктів 

Лубенської територіальної громади (для розміщення та обслуговування 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1713357 

Лубни – Засулля /М-03/).  

Передати ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» зазначену 

земельну ділянку в постійне користування. 

7. Передати Новаківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів ім. 

П.М. Щербаня Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області, юридична адреса: Лубенський район, с. Новаки, вул. Щербаня, 23 в 

постійне користування земельну ділянку площею 2,2100 га, кадастровий номер 



5322885101:01:002:0057, за адресою: Лубенський район, с. Новаки,                        

вул. Щербаня, 23, для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

(код згідно КВЦПЗ – 03.02)  

 

 

Лубенський міський голова                                            Олександр  ГРИЦАЄНКО 


