
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(друга сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ  
 
17 грудня 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 Болдирєвої Світлани Петрівни 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

натурі (на місцевості) 1/7 частину земельної ділянки, що розташована за 

межами с. Піски Лубенського району Полтавської області, кадастровий 

номер 5322881200:09:003:1088 площею 12,3430 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
2. Відповідно до поданої заяви громадянки Ганоченко Валентини 

Михайлівни затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та виділити в натурі (на місцевості) 1/7 частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Піски Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322881200:09:003:1088 площею 12,3430 га, за 
цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
3. Відповідно до поданої заяви громадянки Ганоченко Наталії Петрівни 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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



натурі (на місцевості) 1/7 частину земельної ділянки, що розташована за 

межами с. Піски Лубенського району Полтавської області, кадастровий 

номер 5322881200:09:003:1088 площею 12,3430 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
4. Відповідно до поданої заяви громадянина Ганоченка Михайла 

Петровича затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та виділити в натурі (на місцевості) 1/7 частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Піски Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322881200:09:003:1088 площею 12,3430 га, за 
цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
5. Відповідно до поданої заяви громадянина Ганоченка Владислава 

Петровича затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та виділити в натурі (на місцевості) 1/7 частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Піски Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322881200:09:003:1088 площею 12,3430 га, за 
цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
6. Відповідно до поданої заяви громадянина Ганоченка Дмитра 

Петровича затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та виділити в натурі (на місцевості) 1/7 частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Піски Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322881200:09:003:1088 площею 12,3430 га, за 
цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
7. Відповідно до поданої заяви громадянина Ганоченка Максима 

Петровича затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та виділити в натурі (на місцевості) 1/7 частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Піски на території Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 

5322881200:09:003:1088 площею 12,3430 га, з цільовим призначенням - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
8. Відповідно до поданої заяви громадянки Біляєвої Надії Станіславівни 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

с. Засулля Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 

5322886600:04:004:0511, площею 3,4302 га, за цільовим призначенням - 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

9. Відповідно до поданої заяви громадянина Євтушевського Олександра 

Івановича затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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



та виділити в натурі (на місцевості) 1/3 частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Тернівщина Лубенського району Полтавської 

області, кадастровий номер 5322881200:06:006:9270 площею 3,2005 га, за 
цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
10. Відповідно до поданої заяви громадянки Євтушевської Раїси 

Олексіївни затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

та виділити в натурі (на місцевості) 1/3 частину земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Тернівщина Лубенського району Полтавської 

області, кадастровий номер 5322881200:06:006:9270 площею 3,2005 га, за 
цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
11. Відповідно до поданої заяви громадянки Прохорової Ганни Григорівни 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

натурі (на місцевості) 1/3 частину земельної ділянки, що розташована за 

межами с. Тернівщина Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322881200:06:006:9270 площею 3,2005 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 
 

 
Лубенський міський голова                                             О.П.Грицаєнко 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення Лубенської міської ради від 17.12.2020  року 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості)» 
 
 

1. Даний проект рішення розроблений на підставі звернення 

землекористувачів з метою затвердження землевпорядної 

документації в результаті поділу паю між спадкоємцями та на пай, 

який перебуває у власності гр. Біляєвої Н.С. 
2. Мета прийняття даного рішення – формування нових земельних 

ділянок. 
3. Від прийняття рішення не очікується збільшення чи зменшення 

надходжень до міського бюджету від плати за землю. 
 
 

Розробник проекту      Н.М. Дмитренко 
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