
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 лютого 2022 року 

 

Про затвердження землевпорядної 

документації щодо інвентаризації  

та передачу земельних 

ділянок в постійне користування  

 

Розглянувши подане звернення КП «Сяйво» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, керуючись Земельним кодексом 

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

Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити подану Комунальним підприємством «Сяйво» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, юридична 

адреса: Лубенський район, с. Засулля, вул. Молодіжна, 78, технічну 

документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку 

площею 0,1253 га, кадастровий номер 5322886601:01:003:0851, для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) (код згідно КВЦПЗ – 11.04), що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Засулля, пров. Молодіжний. 

Передати КП «Сяйво» зазначену земельну ділянку у постійне 

користування. 

2. Затвердити подану Комунальним підприємством «Сяйво» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, юридична 

адреса: Лубенський район, с. Засулля, вул. Молодіжна, 78, технічну 

документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку 

площею 0,0900 га, кадастровий номер 5322886600:03:002:0005, для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) (код згідно КВЦПЗ – 11.04), що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Засулля, вул. Соснова. 

Передати КП «Сяйво» зазначену земельну ділянку у постійне 

користування. 



3. Затвердити подану Комунальним підприємством «Сяйво» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, юридична 

адреса: Лубенський район, с. Засулля, вул. Молодіжна, 78, технічну 

документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку 

площею 0,2127 га, кадастровий номер 5322881200:02:031:0001, для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) (код згідно КВЦПЗ – 11.04), що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Войниха. 

Передати КП «Сяйво» зазначену земельну ділянку у постійне 

користування. 

4. Затвердити подану Комунальним підприємством «Сяйво» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, юридична 

адреса: Лубенський район, с. Засулля, вул. Молодіжна, 78, технічну 

документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку 

площею 0,1579 га, кадастровий номер 5322881404:04:002:0212, для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) (код згідно КВЦПЗ – 11.04), що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Нижній Булатець, вул. Ламана. 

Передати КП «Сяйво» зазначену земельну ділянку у постійне 

користування. 

5. Затвердити подану Комунальним підприємством «Сяйво» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, юридична 

адреса: Лубенський район, с. Засулля, вул. Молодіжна, 78, технічну 

документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку 

площею 0,0224 га, кадастровий номер 5322885301:01:004:0117, для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) (код згідно КВЦПЗ – 11.04), що 

розташована за адресою: Лубенський район, с. Оріхівка. 

Передати КП «Сяйво» зазначену земельну ділянку у постійне 

користування. 

 

 

Лубенський міський голова                                            Олександр  ГРИЦАЄНКО 


