
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

16 грудня 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 громадянина Кочубея Миколи 

Миколайовича та свідоцтва про право на спадщину за законом від 31.01.2014 

року, 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. Тернівщина Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 

5322881200:06:002:0001,  площею 3,7500 га, за цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва; 

2. Відповідно до поданої заяви громадянки Кобеляцької Людмили 

Михайлівни та сертифікату на право на земельну частку (пай)  від 26 березня 

1997 року, серія ПЛ №0188889, 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. Тернівщина Лубенського району Полтавської 

області, кадастровий номер 5322881200:06:006:0001, площею 4,1077 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

3. Відповідно до поданої заяви громадянки Віри Марії Петрівни та 

рішення Лубенського міськрайонного  суду Полтавської області від 22 лютого 

2021 року, по справі №539/3955/20, 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. Тишки Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322887400:06:002:0036, площею 2,8655 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

4. Відповідно до поданої заяви громадянки Волик Ганни 

Андріївни та сертифікату на право на земельну частку (пай) від 23 січня 2001 

року, серія РН №786384, 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. Тернівщина Лубенського району Полтавської 

області, кадастровий номер 5322881200:04:006:0001, площею 3,0254 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

5. Відповідно до поданої заяви громадянина Смірнова Олександра 

Юрійовича та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 28.08.2019 

року, 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. Малий 

В’язівок Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 

5322881400:06:002:0011, площею 3,18 га, за цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО  


