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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 

 

18 лютого  2021 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної частки (паю) в натурі (на 

місцевості) юридичним та 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. Товариству з обмеженою відповідальність «Райз-Схід», юридична 

адреса: м. Лохвиця, вул. Аеродромна, 1/1, на земельну ділянку 

(невитребуваний пай), згідно схеми поділу земель колективної 

власності на земельні частки (паї) № 86, площею 3,97 умовних 

кадастрових га, що розташована за межами с. Ломаки Лубенського 

району. 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Райз-Схід», 
юридична адреса: м. Лохвиця, вул. Аеродромна, 1/1, на земельну 

ділянку (невитребуваний пай), згідно схеми поділу земель 

колективної власності на земельні частки (паї) № 838, площею 1,61 

умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Лушники 

Лубенського району. 

3. Науменко Людмилі Миколаївні на земельну ділянку згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 248, 

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

Луки Лубенського району. 

4. Ушко Валентині Михайлівні на земельну ділянку згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 37, 
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площею 1,71 умовних кадастрових га, що розташована за межами       

с. Вільшанка Лубенського району. 

5. Марченко Вірі Іванівні на земельну ділянку згідно схеми поділу 

земель колективної власності на земельні частки (паї) № 111, площею 

3,18 умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Вищий 

Булатець Лубенського району. 

6. Левченку Юрію Васильовичу на земельну ділянку згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 714, 

площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за межами       

с. Кононівка Лубенського району. 

7. Бобир Івану Михайловичу на ½ від земельної ділянки згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 385, 

площею 2,73 умовних кадастрових га, що розташована за межами       

с. Тишки Лубенського району у спільну часткову власність. 

8. Бобир Миколі Михайловичу на ½ від земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) 

№ 385, площею 2,73 умовних кадастрових га, що розташована за 

межами с. Тишки Лубенського району, у спільну часткову власність. 

9. Козеренко Карині Романівні на ½ від земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) 

№ 65, площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за 

межами с. Вищий Булатець Лубенського району у спільну часткову 

власність із Козеренко Вірою Григорівною. 

10. Козеренко Вірі Григорівні на ½ від земельної ділянки згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 65, 

площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за межами с. 

Вищий Булатець Лубенського району у спільну часткову власність із 

Козеренко Кариною Романівною. 

11. Козеренко Карині Романівні на ½ від земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) 

№ 49, площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за 

межами с. Вищий Булатець Лубенського району у спільну часткову 

власність із Козеренко Вірою Григорівною. 

12. Козеренко Вірі Григорівні на ½ від земельної ділянки згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 49, 

площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за межами       

с. Вищий Булатець Лубенського району у спільну часткову власність 

із Козеренко Кариною Романівною. 

13. Козеренко Карині Романівні на ¼ від земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) 

№ 64, площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за 

межами с. Вищий Булатець Лубенського району у спільну часткову 

власність із Козеренко Вірою Григорівною, Приступою Анастасією 

Ігорівною. 

14. Козеренко Вірі Григорівні на ¼ від земельної ділянки згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 64, 
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площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за межами       

с. Вищий Булатець Лубенського району у спільну часткову власність 

із Козеренко Кариною Романівною, Приступою Анастасією 

Ігорівною. 

15. Приступі Анастасії Ігорівні на ¼ від земельної ділянки згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 64, 

площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за межами с. 

Вищий Булатець Лубенського району у спільну часткову власність із 

Козеренко Кариною Романівною, Козеренко Вірою Григорівною. 

16. Козеренко Карині Романівні на ½ від ¼ земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) 

№ 64, площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за 

межами с. Вищий Булатець Лубенського району у спільну часткову 

власність із Козеренко Вірою Григорівною. 

17. Козеренко Вірі Григорівні на ½ від ¼ земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) 

№ 64, площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за 

межами с. Вищий Булатець Лубенського району у спільну часткову 

власність із Козеренко Кариною Романівною. 

18. Стешенко Наталії Іванівні на земельну ділянку згідно схеми поділу 

земель колективної власності на земельні частки (паї) № 431, площею 

1,93 умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Клепачі 

Лубенського району. 

19. Брагунець Юрію Олексійовичу на ½  від земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) 

№ 9, площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за 

межами с. Вищий Булатець Лубенського району. 

20. Каюн Марині Олексіївні на ½  від земельної ділянки згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 9, 

площею 3,18 умовних кадастрових га, що розташована за межами с. 

Вищий Булатець Лубенського району. 

 

 

 

 

Лубенський міський голова                                       Олександр ГРИЦАЄНКО 


