
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ  
 
11 листопада 2021 року 
 
Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних часток (паїв) в 

натурі (на місцевості) 
 

Розглянувши заяви громадян та подані технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 19, 20, 55 Закону України «Про 

землеустрій», статтями 22, 79-1, 107, 186 Земельного кодексу України, 
статтями 5, 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 
  

міська рада вирішила: 
1. Відповідно до поданої заяви громадянки Атманавіченє Людмили 

Борисівни та свідоцтва про право на спадщину за законом від 13.05.2021 
року, серія НМР №311971, затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку, 
що розташована за межами с. Ісківці Лубенського району Полтавської 

області, кадастровий номер 5322882700:04:001:0001,  площею 4,2700 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
2. Відповідно до поданої заяви громадянки Базі Валентини Іванівни 

та свідоцтва про право на спадщину за законом від 24.10.2009 року, серія 
ВМО № 474968, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

виділити в натурі (на місцевості) 1/3 частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Крем’янка Лубенського району Полтавської 

області, кадастровий номер 5322885300:12:001:0002,  площею 4,1185 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
3. Відповідно до поданої заяви громадянки Базі Світлани Іванівни та 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 24.10.2009 року, серія ВМО 



№ 474969, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

виділити в натурі (на місцевості) 1/3 частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Крем’янка Лубенського району Полтавської 

області, кадастровий номер 5322885300:12:001:0002  площею 4,1185 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
4. Відповідно до поданої заяви громадянина Базі Сергія Івановича та 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 24.10.2009 року, серія ВМО 

№ 474970, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

виділити в натурі (на місцевості) 1/3 частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Крем’янка Лубенського району Полтавської 

області, кадастровий номер 5322885300:12:001:0002  площею 4,1185 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
 
 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 


