
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

10 червня 2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 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 громадянина Кочубея Олександра 

Дмитровича та рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської 

області від 22.07.2020 р. у справі №539/3315/19 виділити в натурі (на 

місцевості) земельну ділянку, що розташована за межами с. Барвінщина  

Лубенського району, кадастровий номер 5322885300:03:001:0529, площею 

4,8850 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

2. Відповідно до поданої заяви громадянина Левченка Юрія Васильовича 

та свідоцтва про право на спадщину за законом від 28.12.2000 р. 

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. Кононівка Лубенського району, кадастровий номер 

5322881400:07:002:0019, площею 3,1849 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Відповідно до поданої заяви громадянина Брагунця Юрія Олексійовича 

та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 22.12.2020 р., 

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

розташована за межами с. Вищий Булатець Лубенського району, 



кадастровий номер 5322881400:06:001:0245, площею 2,7288 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

4. Відповідно до поданої заяви громадянки Каюн Марини Олексіївни та 

свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 22.12.2020 р., виділити в 

натурі (на місцевості) ½ частку земельної ділянки, що розташована за 

межами с. Вищий Булатець Лубенського району, кадастровий номер 

5322881400:06:001:0245, площею 2,7288 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

5. Відповідно до поданої заяви громадянина Іванова Михайла Івановича 

та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 21.03.2011 р. виділити 

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

с. Броварки Лубенського району, кадастровий номер 

5322886200:05:002:0628 площею 3,3942 га, за цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

6. Відповідно до поданої заяви громадянки Роман Ніни Яківни та 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 08.11.2012 р. виділити в 

натурі (на місцевості) ½ частку земельної ділянки, що розташована за 

межами с. Куп’єваха Лубенського району, кадастровий номер 

5322881200:04:001:0011, площею 4,6050 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

7. Відповідно до поданої заяви громадянки Міщенко Олени Іванівни та 

свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 28.10.2010 р. виділити в 

натурі (на місцевості) ½ частку земельної ділянки, що розташована за 

межами с. Куп’єваха Лубенського району, кадастровий номер 

5322881200:04:001:0011, площею 4,6050 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

8. Відповідно до поданої заяви громадянина Щелкунова Василя 

Борисовича та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 

05.04.2016 р. 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. Мгар Лубенського району Полтавської області, кадастровий 

номер 5322884600:09:004:0001, площею 1,7961 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

9. Відповідно до поданої заяви громадянки Науменко Людмили 

Миколаївни та свідоцтва про право на спадщину за законом від 

06.07.2017 р. 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 5322884600:05:001:0013, площею 1,4300 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

10. Відповідно до поданої заяви громадянки Ушко Валентини Михайлівни 

та сертифікату на право на земельну частку (пай)  від 25 грудня 1996 р.  



серія ПЛ №0196151, 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, кадастровий 

номер 5322884600:09:006:0070, площею 1,8074 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

11. Відповідно до поданої заяви громадянки Панчук Аліни Олегівни та 

рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 

15.04.2020 р. у справі №539/582/20 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. Хорошки Лубенського району, 

кадастровий номер 5322887900:12:010:0725, площею 3,1840 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

12.  Відповідно до поданої заяви громадянина Бобиря Миколи 

Михайловича та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 

14.12.2020 р. виділити в натурі (на місцевості) ½ частку земельної ділянки, 

що розташована за межами с. Тишки Лубенського району, кадастровий 

номер 5322887400:06:001:0001, площею 2,1385 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

13. Відповідно до поданої заяви громадянина Бобиря Івана Михайловича 

та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 14.12.2020 року 

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

розташована за межами с. Тишки Лубенського району, кадастровий номер 

5322887400:06:001:0001, площею 2,1385 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

14. Відповідно до поданої заяви громадянина Ірклієнка Євгена 

Миколайовича та рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської 

області від 16.03.2020 р. у справі №539/4800/19 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, кадастровий номер 5322887400:05:002:0026, площею 

2,8135 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

15.  Відповідно до поданої заяви громадянки Стешенко Наталії Іванівні та 

дублікату свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.01.2021 р. 

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. Клепачі Лубенського району, кадастровий номер 

5322883200:09:002:0004, площею 1,7287 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 



16. Відповідно до поданої заяви громадянки Залати Лідії Григорівни та 

рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 

16.03.2020 р. у справі №539/2793/20 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. Новаки Лубенського району, 

кадастровий номер 5322885100:03:008:0113, площею 2,5600 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

17. Відповідно до поданої заяви громадянина Мочоного Миколи 

Васильовича та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 

08.04.2021 р. виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку, що 

розташована за межами с. Литвяки  Лубенського району, кадастровий 

номер 5322883900:07:007:0315, площею 3,7999 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

18. Відповідно до поданої заяви громадянки Ковальчук Наталії Федорівни 

та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 20.12.2020 р. виділити 

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

с. Калайдинці  Лубенського району, кадастровий номер 

5322883200:08:002:0003, площею 1,6024 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

19. Відповідно до поданої заяви громадянки Ярощук Тетяни Михайлівни 

та рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 

16.03.2020 р. у справі №539/4304/15-ц затвердити проект землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки та виділити в натурі (на місцевості) 

земельну ділянку, що розташована за межами с. Снітин Лубенського 

району Полтавської області, кадастровий номер 5322886200:07:001:0045 

площею 3,3815 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

 

 

Лубенський міський голова                                  Олександр ГРИЦАЄНКО  


