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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

10 червня 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 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. Сімачовій Ользі Антонівні на земельну ділянку згідно схеми поділу 

земель колективної власності на земельні частки (паї) № 801, площею 4,33 

умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Матяшівка 

Лубенського району. 

2. Рудь Аллі Анатоліївні на земельну ділянку згідно схеми поділу земель 

колективної власності на земельні частки (паї) № 616, площею 2,92 

умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Шинківщина 

Лубенського району. 

3. Баглик Надії Миколаївні на земельну ділянку згідно схеми поділу земель 

колективної власності на земельні частки (паї) № 470, площею 3,45 

умовних кадастрових га, що розташована за межами с. В’язівок 

Лубенського району. 

4. Литвиненку Геннадію Анатолійовичу на ½ частку земельної ділянки 

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

№ 361, площею 2,92 умовних кадастрових га, що розташована за межами  

с. Березівка Лубенського району. 

5. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

«Придніпровський край», юридична адреса: м. Золотоноша,                 
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вул. Обухова, 52/3, на земельну ділянку згідно схеми поділу земель 

колективної власності на земельні частки (паї) № 283, площею 2,88 

умовних кадастрових га, що розташована за межами с. В’язівок 

Лубенського району. 

6. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

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

вул. Обухова, 52/3, на земельну ділянку згідно схеми поділу земель 

колективної власності на земельні частки (паї) № 632, площею 2,79 

умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Олександрівка 

Лубенського району. 

7. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

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

вул. Обухова, 52/3, на земельну ділянку згідно схеми поділу земель 

колективної власності на земельні частки (паї) № 649, площею 2,86 

умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Олександрівка 

Лубенського району. 

8. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

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

вул. Обухова, 52/3, на земельну ділянку згідно схеми поділу земель 

колективної власності на земельні частки (паї) № 889, площею 2,48 

умовних кадастрових га, що розташована за межами с. П’ятигірці 

Лубенського району. 

9. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

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

вул. Обухова, 52/3, на земельну ділянку згідно схеми поділу земель 

колективної власності на земельні частки (паї) № 958, площею 2,52 

умовних кадастрових га, що розташована за межами с. П’ятигірці 

Лубенського району. 

10. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

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

вул. Обухова, 52/3, на земельну ділянку згідно схеми поділу земель 

колективної власності на земельні частки (паї) № 1196, площею 2,48 

умовних кадастрових га, що розташована за межами с. П’ятигірці 

Лубенського району. 

11. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

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

вул. Обухова, 52/3, на земельну ділянку згідно схеми поділу земель 

колективної власності на земельні частки (паї) № 1293, площею 2,52 

умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Михнівці 

Лубенського району. 

12. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

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

вул. Обухова, 52/3, на земельну ділянку згідно схеми поділу земель 

колективної власності на земельні частки (паї) № 1679, площею 2,50 

умовних кадастрових га, що розташована за межами с. Олександрівка 

Лубенського району. 
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13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Райз-Схід», юридична 

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

схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) № 279, 

площею 3,72 умовних кадастрових га, що розташована за межами               

с. Хорошки Лубенського району. 

 

 

Лубенський міський голова                                       Олександр ГРИЦАЄНКО 


