
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року 

 

Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок для передачі в постійне користування  

 

Розглянувши заяви ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» та 

керуючись статтями 12, 65, 73, 123, 124-126 Земельного кодексу України, 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 25, 

50 Закону України «Про землеустрій», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Оператор 

газотранспортної системи України», юридична адреса: м. Київ, проспект 

Любомира Гузара, 44, виготовити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок земель запасу, орієнтовною площею 0,0884 

га, під існуючим державним об’єктом трубопровідного транспорту 

(система протикорозійного захисту КС Лубни) на території Лубенської 

територіальної громади (за межами населеного пункту с. Піски 

Лубенського району), за цільовим призначенням – для розміщення та 

експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (код КВЦПЗ 12.06).  

2. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Оператор 

газотранспортної системи України», юридична адреса: м. Київ, проспект 

Любомира Гузара, 44, виготовити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок земель запасу, орієнтовною площею 0,0021 

га, під існуючим державним об’єктом трубопровідного транспорту 

(стовпова трансформаторна підстанція №54034) на території Лубенської 

територіальної громади (за межами населеного пункту с. Піски 

Лубенського району), за цільовим призначенням – для розміщення та 

експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (код КВЦПЗ 12.06).  

3. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Оператор 

газотранспортної системи України», юридична адреса: м. Київ, проспект 

Любомира Гузара, 44, виготовити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок земель запасу, орієнтовною площею 0,0088 

га, під існуючим державним об’єктом трубопровідного транспорту 

(крановий вузол №42-3 км 289,3 Ду1200 МГ «Шебелинка-Диканька-Київ) 



на території Лубенської територіальної громади (за межами населеного 

пункту с. Засулля Лубенського району), за цільовим призначенням – для 

розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (код 

КВЦПЗ 12.06).  

4. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Оператор 

газотранспортної системи України», юридична адреса: м. Київ, проспект 

Любомира Гузара, 44, виготовити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок земель запасу, орієнтовною площею 0,1297 

га, під існуючим державним об’єктом трубопровідного транспорту 

(під’їзна автодорога до ГРС Оріхівка) на території Лубенської 

територіальної громади (за межами населеного пункту с. Оріхівка 

Лубенського району), за цільовим призначенням – для розміщення та 

експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (код КВЦПЗ 12.06). 

5. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Оператор 

газотранспортної системи України», юридична адреса: м. Київ, проспект 

Любомира Гузара, 44, виготовити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок земель запасу, орієнтовною площею 0,0021 

га, під існуючим державним об’єктом трубопровідного транспорту 

(стовпова трансформаторна підстанція системи зовнішнього 

електропостачання ГРС Войниха) на території Лубенської територіальної 

громади (за межами населеного пункту с. Войниха Лубенського району), 

за цільовим призначенням – для розміщення та експлуатації об'єктів 

трубопровідного транспорту (код КВЦПЗ 12.06), шляхом поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322881200:04:004:0072. 
 

Лубенський міський голова                                            Олександр  ГРИЦАЄНКО 

 


