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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

11 листопада 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 фізичною особою-підприємцем 

Дорошенко Тамарою Володимирівною, на земельну ділянку площею 0,0080 

га, за адресою: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 36, у зв’язку із завершенням 

будівництва. 

2. Припинити договір оренди землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «ЕЛІТАГРО 2009», юридична адреса: м. Лубни, проспект 

Володимирський, 94-а, офіс 3-5/2, на земельну ділянку площею 3,0 га, 

кадастровий номер 5322888900:03:010:0001, за межами с. Шершнівка, 

Лубенського району,    вул. Миру, 1, у зв’язку з передачею майна. 

3. Припинити договір земельного сервітуту з Мартюк Любов’ю 

Дмитрівною на земельну ділянку площею 0,0060 га, за адресою: м. Лубни, по 

вул. Драгоманова, біля будинку № 33-б, у зв’язку з продажем тимчасової 

споруди. 

4. Припинити договір суперфіцію з Дробахою Людмилою Андріївною, 

на земельну ділянку площею 0,0052 га, за адресою: м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 

28, кв. 2, у зв’язку із завершенням будівництва. 

5. Припинити договір земельного сервітуту з Тетерятниковою 

Варварою Олексіївною на земельну ділянку площею 0,0046 га, за адресою: 

м. Лубни, по вул. Київська, біля будинку № 15, у зв’язку з продажем 

тимчасової споруди. 

6. Припинити договір оренди землі з громадянином Скрипкою Юрієм 

Івановичем на земельну ділянку площею 6,0745 га, кадастровий номер 

5322884000:03:003:0159, розташовану за межами села Мацкова Лучка 

Лубенського району, за взаємною згодою сторін. 



7. Припинити договір оренди землі з громадянином Скрипкою Юрієм 

Івановичем на земельну ділянку площею 0,8655 га, кадастровий номер 

5322884000:03:003:0160, розташовану за межами села Мацкова Лучка 

Лубенського району, за взаємною згодою сторін. 

8. Припинити договір оренди землі з громадянином Скрипкою Юрієм 

Івановичем на земельну ділянку площею 1,7754 га, кадастровий номер 

5322884000:03:003:0161, розташовану за межами села Мацкова Лучка 

Лубенського району, за взаємною згодою сторін. 

9. Припинити договір оренди землі з громадянином Скрипкою Юрієм 

Івановичем на земельну ділянку площею 1,8940 га, кадастровий номер 

5322884000:03:002:0022, розташовану за межами села Мацківці Лубенського 

району, за взаємною згодою сторін. 

10. Припинити договір оренди землі з громадянином Скрипкою 

Юрієм Івановичем на земельну ділянку площею 3,2281 га, кадастровий 

номер 5322884000:03:002:0023, розташовану за межами села Мацківці  

Лубенського району, за взаємною згодою сторін. 

 

 

Лубенський міський голова                    Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


