
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

18 лютого 2020 року 

 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних часток (паїв) в 

натурі (на місцевості) 

 

Розглянувши заяви громадян та технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки 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 Корніяченко Яніни 

Олександрівни та свідоцтва про право на спадщину за законом від 

14.07.2016 року серія НВТ №948001, 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. Вищий Булатець Лубенського 

району Полтавської області, кадастровий номер 5322881400:07:002:0698 

площею 3,1416 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

2. Відповідно до поданої заяви громадянки Скосер Олени Петрівни та 

свідоцтва про право на спадщину від 28.03.2014 року №2-625, 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. Вовчик 

Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 

5322881100:01:004:1953 площею 9,5188 га, за цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Відповідно до поданої заяви громадянина Сергієнка Олексія Петровича 

та свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.02.2020 року серія 



НОЕ №877984, 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. Мацківці Лубенського району Полтавської області, кадастровий 

номер 5322884000:03:002:0180 площею 1,8948 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

4. Відповідно до поданої заяви громадянки Богдан Ольги Іванівни та 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 17.10.2019 року серія 

НОА №913052, 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. Мацківці Лубенського району Полтавської області, кадастровий 

номер 5322884000:03:001:0536 площею 1,7864 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

5. Відповідно до поданої заяви громадянина Берези Михайла Васильовича 

та свідоцтва про право на спадщину за законом від 07.06.2017 року серія 

НМО №032816, 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. Луки Лубенського району Полтавської області, кадастровий 

номер 5322884600:05:001:6229 площею 1,3726 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

6. Відповідно до поданої заяви громадянки Терещенко Людмили 

Володимирівни та свідоцтва про право на спадщину за законом від 

25.06.2020 року серія НОІ №432313, 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. Вільшанка Лубенського району 

Полтавської області, кадастровий номер 5322884600:12:021:3003 площею 

1,5602 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

7. Відповідно до поданої заяви громадянина Новосельця Василя 

Володимировича та свідоцтва про право на спадщину за законом від 

19.02.2020 року серія НОМ №293426, 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. Луки Лубенського району 

Полтавської області, кадастровий номер 5322884600:05:002:6268 площею 

1,3912 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

8. Відповідно до поданої заяви громадянки Даценко Людмили 

Феофанівни та свідоцтво про право на спадщину за законом від 

10.06.2020 року серія НОН №402727, затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 



натурі (на місцевості) та виділити в натурі (на місцевості) ½ частину 

земельної ділянки, що розташована за межами с. Вільшанка Лубенського 

району Полтавської області, кадастровий номер 5322884600:09:006:3042 

площею 1,7100 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

9. Відповідно до поданої заяви громадянки Щелкунової Ганни Іванівни та 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.03.2016 року серія НАІ 

№232257, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та виділити в натурі (на місцевості) ½ частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Вільшанка Лубенського району Полтавської 

області, кадастровий номер 5322884600:09:006:3042 площею 1,7100 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

10. Відповідно до поданої заяви громадянки Серги Віри Григорівни та 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 21.04.2020 року серія НОІ 

№783564, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та виділити в натурі (на місцевості) ½ частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Солониця Лубенського району Полтавської 

області, кадастровий номер 5322886600:04:001:0402 площею 4,9600 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

11. Відповідно до поданої заяви громадянина Бобохи Івана Григоровича та 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 21.04.2020 року серія НОІ 

№783563, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та виділити в натурі (на місцевості) ½ частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Солониця Лубенського району Полтавської 

області, кадастровий номер 5322886600:04:001:0402 площею 4,9600 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

12. Відповідно до поданої заяви громадянина Гайдука Михайла Івановича  

та свідоцтво про право на спадщину за законом від 07.10.2015 року серія 

НАР №291822,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. Вищий Булатець Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322881400:07:001:0444 площею 3,2804 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

13. Відповідно до поданої заяви громадянки Капошко Віри Василівни та 

заява на реєстрації виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку, що 

розташована за межами с. Ремівка Лубенського району Полтавської 

області, кадастровий номер 5322886200:07:005:0268 площею 3,5600 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 



14. Відповідно до поданої заяви громадянина Самойленка Миколи 

Тимофійовича та заява на реєстрації виділити в натурі (на місцевості) 

земельну ділянку, що розташована за межами с. Тишки Лубенського 

району Полтавської області, кадастровий номер 5322887400:06:001:0378 

площею 2,5164 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

15. Відповідно до поданої заяви громадянки Бутко Оксани Анатоліївни та 

заява на реєстрації виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку, що 

розташована за межами с. Тишки Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322887400:03:002:0053 площею 2,8200 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 


