
 
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 резервування земельних ділянок  

рекреаційного, водного та лісового призначення    

 

Розглянувши доповідні записки старост сіл Лубенської територіальної 

громади відповідно до статей 12, 50, 51, 55, 58, 60, 83 Земельного кодексу 

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

Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Зарезервувати земельні ділянки рекреаційного, водного та лісового 

призначення, що розташовані на території Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, а саме:  

1.1. За межами сіл Мгар, Вільшанка, Луки площею 2,4 га: 

 - земельна ділянка площею 0,50 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322884600:08:003:0031); 

               - земельна ділянка площею 0,40 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322884600:08:003:0051); 

               - земельна ділянка площею 0,65 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322884600:08:004:0030); 

               - земельна ділянка площею 0,20 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322884600:06:002:0044); 

     - земельна ділянка площею 0,65 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322884600:06:002:0029).  

    1.2. За межами сіл Вищий Булатець, Кононівка, Малий В’язівок, Нижній 

Булатець, Чуднівці площею 5,1 га: 

- земельна ділянка площею 2,4 га (контур 65, 175); 

- земельна ділянка площею 0,8 га (контур 511); 

- земельна ділянка площею 0,7 га (контур 1078); 

- земельна ділянка площею 0,2 га (контур 789); 

- земельна ділянка площею 1,0 га (контур 1294). 

1.3. За межами сіл Калайдинці, Клепачі, Халепці, Хитці, Лушники   

площею 7,7 га: 

- земельна ділянка площею 0,50 га (контур 856, суміжна земельна ділянка 

з кадастровим номером 5322883200:09:002:0474); 



- земельна ділянка площею 0,50 га (контур 649, суміжна земельна ділянка 

з кадастровим номером 5322883201:01:003:0067); 

- земельна ділянка площею 1,00 га (контур 810, суміжна земельна ділянка 

з кадастровим номером 5322883202:02:002:0158); 

- земельна ділянка площею 4,80 га (контур 341, суміжна земельна ділянка 

з кадастровим номером 5322883200:07:001:0006); 

- земельна ділянка площею 0,40 га (контур 257, суміжна земельна ділянка 

з кадастровим номером 5322883203:03:002:0042); 

- земельна ділянка площею 0,50 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322883201:01:003:0066). 

1.4. За межами сіл Засулля, Солониця площею 89,6046 га: 

- земельна ділянка площею 16,2969 га з кадастровим номером 

5322886600:02:001:0028; 

- земельна ділянка площею 20,3875 га з кадастровим номером 

5322886600:02:001:0027; 

- земельна ділянка площею 11,1376 га з кадастровим номером 

5322886600:02:001:0026; 

- земельна ділянка площею 8,4506 га з кадастровим номером 

5322886600:02:001:0022; 

- земельна ділянка площею 23,7393 га з кадастровим номером 

5322886600:02:001:0025; 

- земельна ділянка площею 8,5927 га з кадастровим номером 

5322881200:09:007:0021; 

- земельна ділянка площею 0,50 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322886600:02:001:0022); 

- земельна ділянка площею 0,50 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322886601:01:002:0423). 

1.5. За межами сіл Березівка, Кревелівка, Тотчине, Шинківщина        

площею 2,0 га: 

- земельна ділянка площею 1,1 га (суміжна земельна ділянка з кадастровим 

номером  5322880301:01:002:0055); 

- земельна ділянка площею 0,7 га (суміжна земельна ділянка з кадастровим 

номером 5322880301:01:001:0101); 

- земельна ділянка площею 0,2 га (суміжна земельна ділянка з кадастровим 

номером 5322880301:01:002:0042). 

1.6. За межами сіл Оріхівка, Барвінщина, Крем’янка, Матяшівка, Свічківка, 

Стадня площею 13,9 га: 

- земельна ділянка площею 6,47 га (контур 660, 683); 

- земельна ділянка площею 7,43 га (контур 459). 

1.7. За межами сіл Мацківці, Мацкова Лучка площею 4,9 га: 

- земельна ділянка  площею 1,25 га (контур 538); 

- земельна ділянка площею 3,65 га (контур 564). 

1.8. За межами сіл Снітин, Броварки, Ремівка площею 1,8287 га: 

- земельна ділянка площею 0,250 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322886200:04:002:0004);  

- земельна ділянка площею 0,250 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322886201:01:003:0073);  



- земельна ділянка площею 0,300 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322886201:01:003:0098);  

- земельна ділянка площею 0,250 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322886200:04:003:0105 );  

- земельна ділянка площею 0,150 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322886201:01:002:0090); 

- земельна ділянка площею 0,1287 га, кадастровий номер 

5322886200:07:002:0069;   

- земельна ділянка площею 0,150 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322886200:07:002:0061); 

- земельна ділянка площею 0,150 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322886200:07:002:0066); 

- земельна ділянка площею 0,200 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322886201:04:003:0043). 

1.9. За межами сіл Войниха, Куп’єваха, Піски, Тернівщина   площею 

67,4716 га: 

- земельна ділянка площею 14,3776 га, кадастровий номер 

5322881200:09:007:0060; 

- земельна ділянка площею 22,714 га, кадастровий номер 

5322881200:09:007:0020; 

- земельна ділянка площею 9,0 га, кадастровий номер 

5322881200:09:007:0053; 

- земельна ділянка площею 2,6 га (суміжна земельна ділянка з кадастровим 

номером 5322881205:05:001:0389); 

- земельна ділянка площею 3,1 га (суміжні земельні ділянки з кадастровими 

номерами 5322881205:05:002:0131, 5322881205:05:002:0123); 

- земельна ділянка площею 1,5 га (суміжні земельні ділянки з кадастровими 

номерами 5322881205:05:002:0164, 5322881205:05:002:0157); 

- земельна ділянка площею 6,5 га (суміжні земельні ділянки  з 

кадастровими номерами 5322881205:05:002:0114, 5322881205:05:002:0126); 

- земельна ділянка площею 2,2 га (суміжна земельна ділянка з кадастровим 

номером 5322881205:05:002:0221); 

- земельна ділянка площею 1,8 га (суміжна земельна ділянка з кадастровим 

номером 5322881205:05:002:0221); 

- земельна ділянка площею 1,0 га (суміжна земельна ділянка з кадастровим 

номером 5322881205:05:002:0179); 

- земельна ділянка площею 0,8 га (суміжна земельна ділянка з кадастровим 

номером 5322881200:04:001:0044); 

- земельна ділянка площею 0,15 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322881207:07:002:0129); 

- земельна ділянка площею 0,10 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322881207:07:002:0147); 

-  земельна ділянка площею 0,03 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322881201:01:001:0315); 

- земельна ділянка площею 0,30 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322888901:01:001:0184); 



- земельна ділянка площею 0,5 га (суміжна земельна ділянка з кадастровим 

номером 5322888900:03:002:0014); 

- земельна ділянка площею 0,5 га (суміжна земельна ділянка з кадастровим 

номером 5322888900:03:002:0014); 

- земельна ділянка площею 0,30 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322888900:03:002:0013). 

1.10. За межами сіл Березоточа, Суха Солониця площею 7,5534 га: 

- земельна ділянка площею 1,67 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322880401:01:002:0132); 

- земельна ділянка площею 1,2 га (суміжна земельна ділянка з кадастровим 

номером 5322880401:01:003:0126); 

- земельна ділянка площею 1,85 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322880400:06:001:0023); 

- земельна ділянка площею 1,3334 га (суміжна земельна ділянка з 

кадастровим номером 5322880401:01:003:0040); 

- земельна ділянка площею 1,5 га (суміжна земельна ділянка з кадастровим 

номером 5322880401:01:002:0077). 

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 


