
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (чотирнадцята сесія  восьмого скликання) 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня  2021 року 
 

Про внесення змін до рішення  

від 18 серпня 2021 року  

«Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок 

та надання в оренду»  
 

Розглянувши клопотання Кравченка Д. С., керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада вирішила: 
 

Внести зміни до пунктів 21-27 рішення Лубенської міської ради від 18 

серпня 2021 року «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та надання в оренду» відносно строку оренди, виклавши 

його в новій редакції:  

«21. Відповідно  до поданої заяви громадянина Кравченка Дмитра  

Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322888900:03:001:0012, загальною площею 

5,1000 га, що знаходиться за межами населеного пункту с. Шершнівка 

Лубенського району, за цільовим призначенням – для сінокосіння та 

випасання худоби.  

         Вказану земельну ділянку надати в оренду Кравченку Д.С. строком на  

десять років. 

       22. Відповідно  до поданої заяви громадянина Кравченка Дмитра  

Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322888900:03:001:0001, загальною площею 

14,2000 га, що знаходиться за межами населеного пункту с. Шершнівка 

Лубенського району, за цільовим призначенням – для сінокосіння та 

випасання худоби.  

         Вказану земельну ділянку надати в оренду Кравченку Д.С. строком на  

десять років. 

        23. Відповідно  до поданої заяви громадянина Кравченка Дмитра  

Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322888900:03:001:0015, загальною площею 

20,7000 га, що знаходиться за межами населеного пункту с. Шершнівка 

Лубенського району, за цільовим призначенням – для сінокосіння та 

випасання худоби.  



         Вказану земельну ділянку надати в оренду Кравченку Д.С. строком на  

десять років. 

        24. Відповідно  до поданої заяви громадянина Кравченка Дмитра  

Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322888900:03:001:0011, загальною площею 

16,2000 га, що знаходиться за межами населеного пункту с. Шершнівка 

Лубенського району, за цільовим призначенням – для сінокосіння та 

випасання худоби.  

         Вказану земельну ділянку надати в оренду Кравченку Д.С. строком на  

десять років. 

       25. Відповідно  до поданої заяви громадянина Кравченка Дмитра  

Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322888900:03:001:0017,  загальною площею 

4,5834 га, що знаходиться за межами населеного пункту с. Шершнівка 

Лубенського району, за цільовим призначенням – для сінокосіння та 

випасання худоби.  

        Вказану земельну ділянку надати в оренду Кравченку Д.С. строком на  

десять років. 

      26. Відповідно  до поданої заяви громадянина Кравченка Дмитра  

Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322888900:03:001:0020, загальною площею 

48,3497 га, що знаходиться за межами населеного пункту с. Шершнівка 

Лубенського району, за цільовим призначенням – для сінокосіння та 

випасання худоби.  

        Вказану земельну ділянку надати в оренду Кравченку Д.С. строком на  

десять років. 

      27. Відповідно  до поданої заяви громадянина Кравченка Дмитра  

Сергійовича затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, кадастровий номер 5322884600:06:002:0045, загальною площею 

52,3289 га, що знаходиться за межами населеного пункту с. Лука 

Лубенського району та утворилася шляхом поділу земельної ділянки, 

кадастровий номер 5322884600:06:002:0040,  загальною площею 82,3289 га, 

за цільовим призначенням – для сінокосіння та випасання худоби.  

        Вказану земельну ділянку надати в оренду Кравченку Д.С. строком на  

десять років. 

      Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради провести державну 

реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку, кадастровий 

номер 5322884600:06:002:0044, площею 30,0000 га, що утворилася в 

результаті поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

5322884600:06:002:0040,  загальною площею 82,3289 га». 
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