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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (сьома сесія восьмого  скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

 

08 квітня  2021 року 

 

Про надання права користування чужою 

земельною ділянкою для забудови  

на умовах суперфіцію  
 

     Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 106-1 Земельного кодексу України, розглянувши подані 

заяви, 

міська   рада   вирішила: 

 
1. Надати  громадянину  Дризі  Костянтину  Павловичу терміном  на три 

роки право користування частиною чужої земельної ділянки для  забудови на 

умовах суперфіцію за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 3/8,  

кадастровий номер 5310700000:06:067:0116, площею 0,0078 га, яка перебуває  

у власності   Територіальної громади м. Лубни  (без вилучення та зміни 

цільового призначення), категорія земель – землі житлової  та  громадської 

забудови. 

Зобов’язати  Дригу К.П.: 

- 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  громадянці Тітовій Наталії Володимирівні терміном  на три 

роки право користування частиною  чужої  земельної  ділянки для  забудови 

на умовах суперфіцію  за  адресою: м. Лубни, вул. Гагаріна, 18,  кадастровий 

номер 5310700000:06:002:0067,  площею 0,0080 га, яка перебуває  в 

постійному користуванні ОСББ «Гагарінське 18 – 20»  (без вилучення та зміни 

цільового призначення), категорія земель – землі  житлової  та  громадської 

забудови. 

Зобов’язати  Тітову Н.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  Товариству з обмеженою відповідальністю «Машлазер», 

юридична адреса: м. Лубни, вул. Черняховського, 3, терміном  на три роки 
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право користування частиною  чужої  земельної  ділянки для  забудови на 

умовах суперфіцію  за  адресою: м. Лубни, вул. Старо - Троїцька, 1,  

кадастровий номер 5310700000:06:069:0021, площею 0,0284 га, яка перебуває   

у власності   Територіальної громади м. Лубни ,  (без вилучення та зміни 

цільового призначення), категорія земель – землі  житлової  та  громадської 

забудови. 

Зобов’язати  ТОВ «Машлазер»: 

- 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). 

 

Лубенський міський голова                                 Олександр ГРИЦАЄНКО  


