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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня 2021 року 

 

Про припинення прав  

користування землею 

 

Розглянувши подані заяви, відповідно до статей 12, 122 Земельного 

кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись Законом України «Про оренду землі»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Припинити договір суперфіцію з Дригою Костянтином Павловичем 

на частину земельної ділянки площею 0,1676 га, кадастровий номер 

5310700000:06:067:0116, за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 

3/8, у зв’язку із завершенням будівництва. 

2. Припинити договір оренди землі з фізичною особою-підприємцем 

Кисляк Світланою Іванівною на земельну ділянку площею 0,1738 га, 

кадастровий номер 5310700000:05:017:0098, за адресою: м. Лубни,                    

вул. Козацька, 2, у зв’язку з продажем об’єктів нерухомого майна. 

3. Припинити договір оренди землі з фізичною особою-підприємцем 

Кисляк Світланою Іванівною на земельну ділянку площею 0,0660 га, 

кадастровий номер 5310700000:05:017:0065, за адресою: м. Лубни,                    

вул. Козацька, 2-г, у зв’язку з продажем нежитлової будівлі. 

4. Припинити договір суперфіцію з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Машлазер», юридична адреса: м. Лубни,                                  

вул. Черняховського, 3, на частину земельної ділянки площею 0,7897 га, 

кадастровий номер 5310700000:06:069:0021, за адресою: м. Лубни, вул. Старо-

Троїцька, 1, у зв’язку із завершенням будівництва. 

5. Припинити право постійного користування Районної спілки 

споживчих товариств «Лубенщина», юридична адреса: м. Лубни,                   

вул. Фабрична, 7, на земельну ділянку площею 0,1155 га, за адресою: 

Лубенський район, с. Мацкова Лучка, вул. Центральна, 81а, у зв’язку з 

продажем нежитлової будівлі. 

6. Припинити право постійного користування Вовчицького 

споживчого товариства, юридична адреса: Лубенський район, с. Вовчик,     

вул. Попова, 3, на земельну ділянку площею 0,0715 га, за адресою: Лубенський 



район, с. Висачки, вул. Шевченка, 15а, у зв’язку з продажем нежитлової 

будівлі. 

7. Припинити право постійного користування Вовчицького 

споживчого товариства, юридична адреса: Лубенський район, с. Вовчик,  

вул. Попова, 3, на земельну ділянку площею 0,2237 га, за адресою: Лубенський 

район, с. Вовчик, вул. Р. Крутька, 10, у зв’язку з продажем нежитлової будівлі. 

8. Припинити право постійного користування Полтавської обласної 

психіатричної лікарні № 2 «Снітино», юридична адреса: Лубенський район, 

с. Снітине,  вул. Медична, 1, на земельну ділянку площею 859,5 га, на території 

Лубенської територіальної гриади, у зв’язку з припиненням діяльності 

юридичної особи. 

9. Припинити договір оренди землі з Нестеровим Миколою 

Назаровичем, на земельну ділянку площею 0,0841 га, кадастровий номер 

5310700000:04:009:0004, за адресою: м. Лубни, вул. Деповська, 19, у зв’язку з 

продажем нежитлової будівлі. 

10. Припинити договір оренди землі з Товариством з додатковою 

відповідальністю «Лічмаш – Прилад», юридична адреса: м. Лубни, проспект 

Володимирський, 128/2, та громадянкою Ільєнко Любов Анатоліївною на 

земельну ділянку площею 0,0080 га, кадастровий номер 

5310700000:02:037:0069, за адресою: м. Лубни, проспект  Володимирський, 

128/2,  у зв’язку з продажем нежитлової будівлі. 

 

 

Лубенський міський голова                    Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


