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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 
 

07 жовтня 2021 року 
 
Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної частки (паю) в натурі (на 

місцевості) фізичним особам 
  
      Розглянувши подані звернення громадян, керуючись Земельним 

кодексом України, Законами України «Про землеустрій», «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)» та «Про місцеве самоврядування в Україні»,   
 

міська   рада   вирішила: 
 

Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних часток (паїв) в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
наступним громадянам: 
1. Дємаковій Ользі Вікторівні на земельну ділянку згідно схеми поділу 

земель колективної власності на земельні частки (паї) № 35, площею 1,71 
умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Луки Лубенського 

району. 
2. Смірнову Олександру Юрійовичу на земельну ділянку згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 1032, 
площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Малий 

В’язівок, Лубенського району. 
3. Чевельчі Наталії Миколаївні на земельну ділянку згідно схеми поділу 

земель колективної власності на земельні частки (паї) № 172, площею 2,32 
умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Окіп, Лубенського 

району. 
4. Трапіцину Михайлу Миколайовичу на земельну ділянку згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 1566, 
площею 3,89 умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Піски, 
Лубенського району. 

5. Лілі Аліні Леонідівні на земельну ділянку згідно схеми поділу земель 

колективної власності на земельні частки (паї) № 226, площею 3,89 
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умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Засулля, 
Лубенського району. 

6. Грошевій Наталії Сергіївні, Барилу Сергію Віталійовичу, Барилу 

Владиславу Олександровичу на земельну ділянку згідно схеми поділу 

земель колективної власності на земельні частки (паї) № 630, площею 2,92 
умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Кривелівка, 
Лубенського району. 

 
 

 
Лубенський міський голова                                       Олександр ГРИЦАЄНКО 


