
  

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (чотирнадцята сесія  восьмого скликання ) 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня  2021 року 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельних часток (паїв) в натурі (на 

місцевості)  

  

      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: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних часток (паїв) в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянці Задорожній Валентині Олександрівні на земельну 

ділянку № 1129 згідно схеми поділу земель колективної власності на земельні 

частки (паї), площею 3,89 умовних кадастрових га, що розташована за межами 

с. Тернівщина Лубенського району. 

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних часток (паїв) в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянину Новікову Володимиру Олексійовичу на 

земельну ділянку№ 596 згідно схеми поділу земель колективної власності на 

земельні частки (паї), площею 3,89 умовних кадастрових га, що розташована 

за межами с. Тернівщина Лубенського району. 

3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних часток (паїв) в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянці Ємченко Надії Іванівні на земельну ділянку №17 

згідно схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї), 

площею 1,71 умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Луки 

Лубенського району. 

4. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних часток (паїв) в 



натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянці Кизим Вірі Костянтинівні на земельну ділянку      

№ 598 згідно схеми поділу земель колективної власності на земельні частки 

(паї), площею 4,06 умовних кадастрових га, що розташована за межами                

с. Вовчик Лубенського району. 

 

Лубенський  міський  голова                                     Олександр   ГРИЦАЄНКО 
 


