
 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

18 серпня 2021 року  

Про внесення змін до рішення  

Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області від 10 червня  

2021 року “Про резервування земельних 

ділянок під громадські пасовища”      

 

Відповідно до статей 12, 34, 83, 122 Земельного кодексу України, 

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

розглянувши доповідні записки старост сіл,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області від 10 червня 2021 року “Про резервування земельних 

ділянок під громадські пасовища”, а саме: 

1.1. Підпункт 1.1 пункту 1 рішення доповнити наступним абзацом: 

«- земельна ділянка 5322884600:12:002:0034 - 4,8683 га»; 

1.2. Підпункт 1.3 пункту 1 рішення викласти в наступній редакції: 

«1.3. За межами сіл Вищий Булатець, Кононівка, Малий В’язівок, 

Нижній Булатець, Чуднівці площею 56,2 га:  

- земельна ділянка 5322881400:07:001:0242 – 32 га;  

- земельна ділянка 5322881400:07:002:0017 – 20 га. 

- земельна ділянка 5322881400:07:002:0124 – 4,20 га». 

1.3. Пункт 1 рішення доповнити підпунктами 1.16-1.18 наступного 

змісту: 

«1.16 За межами сіл Окіп, Селюків площею 12,4879 га:  

- земельна ділянка 5322885400:02:004:0038 - 3,5185 га (частково від 7.83 

га); 

- земельна ділянка 5322885400:02:008:0026 - 8,9694 га (частково від 

62.158 га). 

1.17. За межами сіл Ісківці, Пулинці площею 35 га: 

- земельна ділянка площею 15 га (суміжна земельна ділянка кадастровий 

номер 5322882700:04:007:0002);  



- земельна ділянка площею 20 га (суміжна земельна ділянка кадастровий 

номер 5322882700:06:004:0035). 

1.18. За межами сіл Снітин, Броварки, Ремівка площею 27,6700 га: 

- земельна ділянка 5322886200:07:002:0066 – 4,5683 га; 

- земельна ділянка 5322886200:04:003:0106 – 5,512 га; 

- земельна ділянка 5322886200:04:003:0105 – 1,8096 га; 

- земельна ділянка 5322886200:04:003:0107 – 0,6539 га; 

- земельна ділянка 5322886200:04:004:0064 – 1,1539 га; 

- земельна ділянка 5322886200:04:004:0061 – 7,1513 га; 

- земельна ділянка 5322886200:04:004:0065 – 1,5469 га; 

- земельна ділянка 5322886200:04:004:0063 – 5,2741 га». 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Бредун С.І. та постійну депутатську комісію з питань 

земельних ресурсів. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                                  Олександр ГРИЦАЄНКО 


