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                                       ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 08  квітня  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, 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 дозволи на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: 

1. Медянцеву Андрію Євгеновичу на земельну ділянку згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 137, 

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

с. Луки Лубенського району. 

2. Панченку Сергію Олексійовичу на земельну ділянку згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 199, 

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

с. Луки Лубенського району. 

3. Панченку Олександру Олексійовичу на земельну ділянку згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 

202, площею 1,71 умовних кадастрових га, що розташована за межами 

с. Луки Лубенського району. 

4. Харлан Лідії Григорівні на земельну ділянку згідно схеми поділу 

земель колективної власності на земельні частки (паї) № 19, площею 

1,71 умовних кадастрових га, що розташована за межами                         

с. Вільшанка Лубенського району. 

5. Буковій Юлії Євгеніївні на ½ частку від земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)      

№ 115, площею 1,71 умовних кадастрових га, що розташована за 
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межами с. Мгар Лубенського району у спільну часткову власність з 

Шкарбан Наталією Іванівною. 

6. Шкарбан Наталії Іванівні на ½ частку від земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)      

№ 115, площею 1,71 умовних кадастрових га, що розташована за 

межами с. Мгар Лубенського району, у спільну часткову власність з 

Буковою Юлією Євгеніївною. 

7. Кравчук Яні Володимирівні на 1/3 частку від земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)      

№ 73, площею 1,71 умовних кадастрових га, що розташована за межами 

с. Вільшанка Лубенського району у спільну часткову власність із 

Кравчук Ніною Григорівною та Кравчук Анною Володимирівною. 

8. Кравчук Анні Володимирівні на 1/3 частку від земельної ділянки 

згідно схеми поділу земель колективної власності на земельні частки 

(паї) № 73, площею 1,71 умовних кадастрових га, що розташована за 

межами с. Вільшанка Лубенського району у спільну часткову власність 

із Кравчук Ніною Григорівною та Кравчук Яною Володимирівною. 

9. Кравчук Ніні Григорівні на 1/3 частку від земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)      

№ 73, площею 1,71 умовних кадастрових га, що розташована за межами 

с. Вільшанка Лубенського району у спільну часткову власність із 

Кравчук Яною Володимирівною та Кравчук Анною Володимирівною. 

10.  Білецькій Антоніні Іванівні на земельну ділянку згідно схеми поділу 

земель колективної власності на земельні частки (паї) № 72, площею 

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

Лубенського району. 

11.  Шкарбан Наталії Іванівні на земельну ділянку згідно схеми поділу 

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

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

Лубенського району. 

12.  Королюк Марії Іванівні на земельну ділянку згідно схеми поділу 

земель колективної власності на земельні частки (паї) № 24, площею 

1,71 умовних кадастрових га, що розташована за межами                        

с. Вільшанка Лубенського району. 

13.  Рябку Володимиру Івановичу на земельну ділянку згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 5, 

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

с. Вільшанка Лубенського району. 

14. Сільськогосподарському Товариству з обмеженою відповідальність 

«Придніпровський край»,  юридична  адреса:    м. Золотоноша, вул. 

Обухова, 52/3, на земельну ділянку (невитребуваний пай), згідно схеми 

поділу земель колективної  власності на земельні частки (паї) № 139, 

площею 1,79 умовних кадастрових га, що розташована за межами         

с. Мацківці Лубенського району. 

15.  Сільськогосподарському Товариству з обмеженою 

відповідальність «Придніпровський край»,  юридична  адреса:         
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м. Золотоноша, вул. Обухова, 52/3, на земельну ділянку 

(невитребуваний пай), згідно схеми поділу земель колективної  

власності на земельні частки (паї) № 564, площею 1,79 умовних 

кадастрових га, що розташована за межами с. Мацківці Лубенського 

району. 

16.  Ковальчук Наталії Федорівні на земельну ділянку згідно схеми 

поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 908, 

площею 1,93 умовних кадастрових га, що розташована за межами 

с.Хитці Лубенського району. 

17.  Волик Ганні Андріївні на земельну ділянку згідно схеми поділу 

земель колективної власності на земельні частки (паї) № 998 площею 

3,89 умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Тернівщина 

Лубенського району. 

18.  Мисюрі Марії Михайлівні на земельну ділянку згідно схеми поділу 

земель колективної власності на земельні частки (паї) № 426, площею 

4,33 умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Матяшівка 

Лубенського району. 

19.  Базі Світлані Іванівні на 1/3 частку від земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)      

№ 101, площею  4,33 умовних кадастрових га, що розташована за 

межами  с. Крем'янка Лубенського району у спільну часткову власність 

з Базею Валентиною Іванівною та Базею Сергієм Івановичем. 

20.  Базі Валентині Іванівні на 1/3 частку від земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)       

№ 101, площею  4,33 умовних кадастрових га, що розташована за 

межами  с. Крем'янка Лубенського району у спільну часткову власність 

з Базею Світланою Іванівною та Базею Сергієм Івановичем. 

21. Базі Сергію Івановичу на 1/3 частку від земельної ділянки згідно 

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)      

№ 101, площею  4,33 умовних кадастрових га, що розташована за 

межами  с. Крем'янка Лубенського району у спільну часткову власність 

Базею Валентиною Іванівною та Базею Світланою Іванівною. 

22.  Селянському фермерському господарству «Зоряне», юридична 

адреса: с. Оріхівка, вул. Стадіонівська, 28, на земельну ділянку 

(невитребуваний пай), згідно схеми поділу земель колективної 

власності на земельні частки (паї) № 824, площею 4,13 умовних 

кадастрових га, що розташована за межами с. Свічківка Лубенського 

району. 

 

 

 

Лубенський міський голова                         Олександр ГРИЦАЄНКО 


