
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

08 квітня 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 Єрмакової Юлії Миколаївни 

та сертифікату на право на земельну частку (пай)  від 25 лютого 1997 року  

серія ПЛ №0133383, 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 Полтавської 

області, кадастровий номер 5322881400:08:002:0001 площею 3,0906 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2. Відповідно до поданої заяви громадянина Вечірко Анатолія 

Олексійовича та сертифікату на право на земельну частку (пай)  від 25 

лютого 1997 року  серія ПЛ №0133391, 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 

Полтавської області, кадастровий номер 5322881400:08:002:0912 площею 

3,1762 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 



3. Відповідно до поданої заяви громадянки Пантюхіної Ольги 

Константинівни та свідоцтва про право на спадщину за законом від 25 

листопада 2002 року №3075 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 

Полтавської області, кадастровий номер 5322881400:08:002:0877 площею 

3,0900 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

4. Відповідно до поданої заяви громадянки Крутько Надії Павлівни та 

свідоцтва про право на спадщину за заповітом  від 11 березня 2004 року  

№749 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 Полтавської області, 

кадастровий номер 5322881400:08:002:0924 площею 3,0785 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

5. Відповідно до поданої заяви громадянина Сушко Валентина 

Васильовича та свідоцтва про право на спадщину за законом від 29 січня 

2011 року  №1-87 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 29 

січня 2011 року  №1-92 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 Полтавської 

області, кадастровий номер 5322881400:08:002:0900 площею 3,6500 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

6. Відповідно до поданої заяви громадянки Бойко Галини Пилипівни та 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 29.05.2013 року серія ВТЕ 

№563968 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. Солониця Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322886600:02:0058:0007 площею 3,7011 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

7. Відповідно до поданої заяви громадянки Фурси Валентини Іванівни та 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ПЛ № 0196320 від 

25.12.1996 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.Луки Лубенського району Полтавської області, кадастровий 

номер 5322884600:05:002:5317 площею 1,7190 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

 



8. Відповідно до поданої заяви громадянки Мичкіної Валентини 

Володимирівни та свідоцтва про право на спадщину за законом від 

31.07.2020 року серія НОР № 511586 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 5322884600:12:021:0004 площею 

1,5470 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

9. Відповідно до поданої заяви громадянки Яковлевої Наталії Олексіївни 

та свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.07.2017 року серія 

НМЕ № 696865 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 5322884600:12:021:0003 площею 1,5535 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

10.  Відповідно до поданої заяви громадянина Біляк Сергія Васильовича та 

рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 

25.03.2020 року №539/3824/20 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. Вовчик Лубенського району 

Полтавської області, кадастровий номер 5322881100:03:003:0933 площею 

3,0340 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

11.  Відповідно до поданої заяви громадянки  Мисюри Ольги Миколаївни 

та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 18.07.2008 року ВКМ 

№543183 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. Піски Лубенського району Полтавської області, кадастровий 

номер 5322881200:08:001:1152 площею 2,9900 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

12. Відповідно до поданої заяви громадянки  Мисюри Ольги Миколаївни та 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.07.2008 року ВКМ 

№543183 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. Піски Лубенського району Полтавської області, кадастровий 

номер 5322881200:08:001:0005, площею 2,9900 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

13.  Відповідно до поданої заяви громадянки Дмитренко Валентини 

Вікторівни та свідоцтва про право на спадщину за законом від 24.04.2019 



року серія ННТ №269307, 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. Окіп Лубенського району 

Полтавської області, кадастровий номер 5322885400:02:002:0001, площею 

2,5700 га, за цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

14.  Відповідно до поданої заяви громадянки Козеренко Карини Романівни 

та свідоцтва про право на спадщину за законом №2488  від 23.12.2020 року 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

межами с. Вищий Булатець Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322881400:06:001:0065, площею 2,7275 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у спільну часткову власність із Козеренко Вірою 

Григорівною. 

15.  Відповідно до поданої заяви громадянки Козеренко Віри Григорівни та 

свідоцтва про право на спадщину за законом №2486 від 23.12.2020 року 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

межами с. Вищий Булатець Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322881400:06:001:0065, площею 2,7275 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у спільну часткову власність із Козеренко Кариною 

Романівною. 

16.  Відповідно до поданої заяви громадянки Козеренко Карини Романівни 

та свідоцтва про право на спадщину за законом №2488 від 23.12.2020 року 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

межами с. Вищий Булатець Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322881400:06:001:0049, площею 3,0071 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у спільну часткову власність із Козеренко Вірою 

Григорівною. 

17.  Відповідно до поданої заяви громадянки Козеренко Віри Григорівни та 

свідоцтва про право на спадщину за законом №2485 від 23.12.2020 року 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

межами с. Вищий Булатець Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322881400:06:001:0049, площею 3,0071 га, за 

цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у спільну часткову власність із Козеренко Кариною 

Романівною. 



18. Відповідно до поданої заяви громадянки Козеренко Карини Романівни, 

та свідоцтв про право на спадщину за законом №1117 від 23.12.2020 року, 

та №2487 від 23.12.2020 року затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та виділити в натурі (на місцевості) 3/8 частки 

земельної ділянки, що розташована за межами с. Вищий Булатець 

Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 

5322881400:06:001:0330, площею 2,7272 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у спільну 

часткову власність із Козеренко Вірою Григорівною та Приступою 

Анастасією Ігорівною. 

19.  Відповідно до поданої заяви громадянки Козеренко Віри Григорівни та 

свідоцтв про право на спадщину за законом №1118 від 23.12.2020 року та 

№2490 від 23.12.2020 року, затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та виділити в натурі (на місцевості) 3/8 частки 

земельної ділянки, що розташована за межами с. Вищий Булатець 

Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 

5322881400:06:001:0330, площею 2,7272 га, за цільовим призначенням - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у спільну 

часткову власність із Козеренко Кариною Романівною та Приступою 

Анастасією Ігорівною. 

20.  Відповідно до поданої заяви громадянки Приступи Анастасії Ігорівни 

та свідоцтва про право на спадщину за законом №1116 від 23.12.2020 року 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

натурі (на місцевості) 1/4 частки земельної ділянки, що розташована за 

межами с. Вищий Булатець Лубенського району Полтавської області, 

кадастровий номер 5322881400:06:001:0330 площею 2,7272 га, за цільовим 

призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у спільну часткову власність із Козеренко Кариною 

Романівною та Козеренко Вірою Григорівною. 

 

 

Лубенський міський голова                                  Олександр ГРИЦАЄНКО 


