
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

17 лютого 2022 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 Гарнаженко Раїси 

Федорівни та свідоцтва про право на спадщину за законом від 25.11.2021 року 

виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку, що розташована за межами 

с. Кревелівка Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 

5322880300:03:003:1539,  площею 2,7431 га, за цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва; 

2. Відповідно до поданої заяви громадянина Гузя Михайла 

Олексійовича та рішення Лубенського міськрайонного  суду Полтавської 

області від 07 вересня 2021 року, по справі №539/2874/21, виділити в натурі 

(на місцевості) земельну ділянку, що розташована за межами с. Шершнівка 

Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 

5322888900:03:007:0157, площею 3,3602 га, за цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Відповідно до поданої заяви громадянки Тарасенко Людмили 

Олексіївни  та свідоцтва про право на спадщину за законом від 13.12.2021 

року виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку, що розташована за 

межами с. Кревелівка Лубенського району Полтавської області, кадастровий 

номер 5322880300:03:004:1804, площею 2,7592 га, за цільовим призначенням 

- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 



4. Відповідно до поданої заяви громадянки Єрмак Тетяни 

Вікторівни та свідоцтва про право на спадщину за законом від 11.07.2019 року 

виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку, що розташована за межами 

с. Вільшанка Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 

5322884600:12:021:0006, площею 1,5140 га, за цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

5. Відповідно до поданої заяви громадянина Кожем’якіна Івана 

Миколайовича та свідоцтва про право на спадщину за законом від 15.02.2019 

року виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку, що розташована за 

межами с. Луки Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 

5322884600:04:003:0001, площею 1,7800 га, за цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 


