
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

07 жовтня 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 громадянки Королюк Марії Іванівни та 

свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 14.09.2016 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. Вільшанка Лубенського району, кадастровий номер 

5322884600:12:003:0088, площею 1,8210 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

2. Відповідно до поданої заяви громадянина Левченка Василя 

Васильовича та свідоцтва про право на спадщину за законом від 

28.02.2009 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. Засулля Лубенського району, кадастровий номер 

5322886600:02:008:1528, площею 3,7806 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Відповідно до поданої заяви громадянки Білецької Антоніни Іванівни 

та свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.11.2016 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. Вільшанка Лубенського району, кадастровий номер 

5322884600:09:006:0071, площею 2,0740 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

4. Відповідно до поданої заяви громадянина Рябка Володимира Івановича 

та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 10.10.2016 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. Вільшанка Лубенського району, кадастровий номер 

5322884600:12:021:0005, площею 1,5470 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

5. Відповідно до поданої заяви громадянки Шкарбан Наталії Іванівни та 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 05.11.2020 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. Вільшанка Лубенського району, кадастровий номер 

5322884600:09:005:0163, площею 1,7609 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

6. Відповідно до поданої заяви громадянки Рудь Алли Анатоліївни та 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 13.04.2021 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. Шинківщина Лубенського району, кадастровий номер 

5322880300:03:003:1616, площею 2,9974 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

7. Відповідно до поданої заяви громадянина Медянцева Андрія 

Євгеновича та рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської 

області від 26.08.2020 року у справі №539/1874/20, 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. Вільшанка 

Лубенського району, кадастровий номер 5322884600:04:001:0001, площею 

1,9706 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

8. Відповідно до поданих заяв громадян Кравчук Ніни Григорівни, 

Кравчук Анни Володимирівни, Кравчук Яни Володимирівни та 

свідоцтв про право на спадщину за законом від 08.02.2012 року,  

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

по 1/3 частки кожному в натурі (на місцевості) земельну ділянку, що 

розташована за межами с. Вільшанка Лубенського району, кадастровий 

номер 5322884600:09:006:0072, площею 2,0700 га, за цільовим 



призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

9. Відповідно до поданих заяв громадянки Шкарбан Наталії Іванівни та 

Букової Юлії Євгеніївни та свідоцтв про право на спадщину за законом 

від 12.10.2016 року, затвердити технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості) та виділити по 1/2 частки кожній в натурі (на місцевості) 

земельної ділянки, що розташована за межами с. Вільшанка Лубенського 

району, кадастровий номер 5322884600:09:005:0063, площею 1,7000 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

10. Відповідно до поданої заяви громадянина Литвиненка Геннадія 

Анатолійовича та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 

20.02.2003 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. Березівка Лубенського району, кадастровий номер 

5322880300:03:001:0042, площею 1,3583 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

 

 

Лубенський міський голова                                  Олександр ГРИЦАЄНКО  


