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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята  сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

18 серпня  2021 року 

 

Про надання права користування чужою 

земельною ділянкою для забудови  

на умовах суперфіцію 
 

    Розглянувши заяви громадян, керуючись статтями 12, 20, 92, 102-1, 125-126 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська   рада   вирішила: 

 

1. Надати громадянам Волювач Олегу Олеговичу та Волювач Тетяні 

Олександрівні  строком  на три роки право користування  частиною чужої 

земельної ділянки для  забудови на умовах суперфіцію за адресою: м. Лубни, 

проспект Володимирський, 15,  кадастровий номер 5310700000:06:067:0070, 

площею 0,0276 га, яка перебуває  у власності Лубенської територіальної 

громади (без вилучення та зміни цільового призначення), категорія земель – 

землі житлової  та  громадської забудови. 

Зобов’язати  Волювача О.О., Волювач Т.О.: 

- виконувати обов’язки користувачів земельних ділянок відповідно до вимог 

ст. 96, 102-1 Земельного кодексу України; 

- у місячний термін укласти з міською радою договір на користування 

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію). 

2. Надати громадянину Ляшенку Олександру Віталійовичу строком  на 

три роки право користування   чужою земельною ділянкою для  забудови на 

умовах суперфіцію за адресою: м. Лубни, вул. Першотравнева, 8,  кадастровий 

номер 5310700000:03:082:0053, площею 0,0024 га, яка перебуває  у власності 

Лубенської територіальної громади (без вилучення та зміни цільового 

призначення), категорія земель – землі житлової  та  громадської забудови. 

Зобов’язати Ляшенка О.В.: 

- виконувати обов’язки користувачів земельних ділянок відповідно до вимог 

ст. 96, 102-1 Земельного кодексу України; 

- у місячний термін укласти з міською радою договір на користування 

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію). 

3.Надати громадянину Бондаренку Олександру  Михайловичу строком  

на три роки право користування   чужою земельною ділянкою для  забудови 
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на умовавх суперфіцію за адресою: м. Лубни, вул. Першотравнева, 8,  

кадастровий номер 5310700000:03:082:0052, площею 0,0024 га, яка перебуває  

у власності Лубенської територіальної громади (без вилучення та зміни 

цільового призначення), категорія земель – землі житлової  та  громадської 

забудови. 

Зобов’язати  Бондаренка О.М.: 

- виконувати обов’язки користувачів земельних ділянок відповідно до вимог 

ст. 96, 102-1 Земельного кодексу України; 

- у місячний термін укласти з міською радою договір на користування 

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію). 

4.Надати громадянці  Андрусенко Марині Володимирівні строком  на 

три роки право користування  частиною чужої земельної ділянки для  забудови 

на умовах суперфіцію за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 98,  

кадастровий номер 5310700000:02:069:0046, площею 0,0140 га, яка перебуває  

у власності Лубенської територіальної громади (без вилучення та зміни 

цільового призначення), категорія земель – землі житлової  та  громадської 

забудови. 

Зобов’язати  Андрусенко М.В.: 

- виконувати обов’язки користувачів земельних ділянок відповідно до вимог 

ст. 96, 102-1 Земельного кодексу України; 

- у місячний термін укласти з міською радою договір на користування 

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію). 

5.Надати громадянам  Чевичеловій Аллі Вікторівні, Касьян Марині 

Миколаївні, Касьян Валентині Михайлівні, Знайку Віктору 

Михайловичу, Знайку Павлу Вікторовичу строком  на три роки право 

користування  частиною чужої земельної ділянки для  забудови на умовах 

суперфіцію за адресою:   м. Лубни, вул. Мистецька, 23,  кадастровий номер 

5310700000:06:003:0078, площею 0,0080 га, яка перебуває  у власності 

Лубенської територіальної громади (без вилучення та зміни цільового 

призначення), категорія земель – землі житлової  та  громадської забудови. 

Зобов’язати  Чевичелову А.В., Касьян М.М., Касьян В.М., Знайка В. М., 

Знайка П.В.: 

- виконувати обов’язки користувачів земельних ділянок відповідно до вимог 

ст. 96, 102-1 Земельного кодексу України; 

- у місячний термін укласти з міською радою договір на користування 

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію). 

6. Надати громадянину  Матяшу Геннадію Юрійовичу строком  на три 

роки право користування  частиною чужої земельної ділянки для  забудови на 

умовах суперфіцію за адресою:   м. Лубни, вул. Г. Тютюнника, 16/40,  

кадастровий номер 5310700000:06:062:0111, площею 0,0030 га, яка перебуває  

у власності Лубенської територіальної громади (без вилучення та зміни 

цільового призначення), категорія земель – землі житлової  та  громадської 

забудови. 

Зобов’язати  Матяша Г.Ю. 
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- виконувати обов’язки користувача земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 96, 102-1 Земельного кодексу України; 

- у місячний термін укласти з міською радою договір на користування 

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію). 

 

 

                                                                                                                                        
Лубенський міський голова                             Олександр ГРИЦАЄНКО 


