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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

17 лютого 2022 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 оренди землі з фізичною особою-підприємцем 

Гузь Лесею Сергіївною на земельну ділянку площею 0,0092 га, кадастровий 

номер 5310700000:07:024:0024, за адресою: м. Лубни, вул. Авіаторська, 52, у 

зв’язку продажем нежитлового приміщення. 

2. Припинити договір оренди землі з фізичною особою-підприємцем 

Хоменком Олегом Володимировичем на земельну ділянку площею 0,0099 

га, за адресою: м. Лубни,   вул. Прикордонників, 60-б, у зв’язку з продажем 

нежилого приміщення. 

3. Припинити право постійного користування Головного управління 

статистики у Полтавській області, юридична адреса: м. Полтава,                    

вул. Пушкіна, 103, на земельну ділянку площею 0,0621 га, кадастровий номер 

5310700000:02:057:0010, за адресою: м. Лубни, провул. Верстатобудівників, 

19, у зв’язку з продажем частини нежитлової будівлі. 

4. Припинити договір сервітуту з Йосипенком Михайлом 

Григоровичем на земельну ділянку площею 0,0536 га, кадастровий номер 

5310700000:02:069:0046, за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 98, 

у зв’язку укладенням договору суперфіцію. 

5. Припинити договір оренди землі з Тараненком Сергієм 

Миколайовичем на земельну ділянку площею 0,0330 га, за адресою:                   

м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 52/25, у зв’язку з продажем нежитлового 

приміщення. 

6. Припинити договір оренди землі з Колядою Олександром 

Володимировичем на земельну ділянку площею 0,0890 га, за адресою:              

м. Лубни, вул. Метеорологічна, 18в, у зв’язку з продажем нежитлової будівлі. 



7. Припинити договір оренди землі з Карпенком Станіславом 

Миколайовичем на земельну ділянку площею 0,0200 га, за адресою:                   

м. Лубни, вул. Київська, 2а, у зв’язку з даруванням нежитлового приміщення. 

8. Припинити договір оренди землі з Карандою Оксаною Юріївною та 

Мацюцею Русланом Миколайовичем, на земельну ділянку площею 0,0221 

га, кадастровий номер 5310700000:02:020:0094, за адресою: м. Лубни, 

проспект Володимирський, 138-а, у зв’язку з продажем нежитлової будівлі. 

9. Припинити договір суперфіцію з фізичною особою-підприємцем 

Шведовим Михайлом Михайловичем, на земельну ділянку площею 0,0465 

га, кадастровий номер 5310700000:06:067:0116, за адресою: м. Лубни, 

проспект Володимирський, 27/49, у зв’язку із завершенням будівництва. 

 

Лубенський міський голова                    Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


