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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

10 червня 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 оренди землі з Акціонерним товариством 

«Полтаваобленерго», юридична адреса: м. Полтава, вул. Ст. Поділ, 5, на 

земельні ділянки загальною площею 0,0109 га, кадастрові номери: 

5322881205:05:002:0210 площею 0,0004 га;  

5322881205:05:002:0211 площею 0,0004 га; 

5322881205:05:002:0212 площею 0,0004 га; 

5322881205:05:002:0213 площею 0,0010 га; 

5322881205:05:002:0214 площею 0,0010 га;  

5322881205:05:001:0337 площею 0,0033 га; 

5322881205:05:001:0328 площею 0,0010 га;  

5322881205:05:001:0329 площею 0,0004 га; 

5322881205:05:001:0330 площею 0,0004 га;  

5322881205:05:001:0331 площею 0,0004 га; 

5322881205:05:001:0332 площею 0,0004 га;  

5322881205:05:001:0333 площею 0,0018 га,  

що розташовані в с. Піски, у зв’язку з відсутністю потреби будівництва 

об’єктів енергетики. 

2. Припинити договір оренди землі з Приватним акціонерним 

товариством «Райз-Максимко», юридична адреса: м. Київ, проспект 

Перемоги, 121В, каб.410, на земельну ділянку площею 1,4106 га, кадастровий 

номер 5322886201:01:001:0233, за адресою: с. Снітин, вул. Мостова,10а, у 

зв’язку з поділом земельної ділянки. 

3. Припинити договори оренди землі з Любченком Василем 

Васильовичем на земельні ділянки площею 0,1 га, кадастровий номер 

5310700000:03:092:0067 та площею 0,1640 га кадастровий номер 

5310700000:03:092:0066, за адресою: м. Лубни, вул. Поділ, 70, у зв’язку з 

продажем житлового будинку. 



4.  Припинити договір оренди землі з Китайгорою Людмилою 

Олександрівною на земельну ділянку площею 0,0594 га, кадастровий номер 

5310700000:02:037:0044, за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 

124, у зв’язку з продажем приміщення. 

5. Припинити договір оренди землі з Китайгорою Людмилою 

Олександрівною на земельну ділянку площею 0,2232 га, кадастровий номер 

5310700000:02:037:0060, за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 

124, у зв’язку з продажем приміщення. 

6. Припинити договір оренди землі з  Серік Галиною 

Володимирівною на земельну ділянку площею 0,0412 га, кадастровий номер 

5322886601:01:001:0114, за адресою: с. Засулля, вул. Харківська, 49, у зв’язку 

з продажем нежитлового приміщення. 

7. Припинити договір оренди землі з Макаревич Наталією 

Вікторівною на земельну ділянку площею 0,0074 га, за адресою: м. Лубни, 

вул. Монастирська, 76, у зв’язку з продажем приміщення магазину. 

8. Припинити договір оренди землі з Толочієм Віктором Івановичем 

на земельну ділянку площею 0,0193 га, кадастровий номер 

5310700000:07:039:0004, за адресою: м. Лубни, вул. В. Барки, 29/2, у зв’язку з 

продажем будівлі складу. 

9. Припинити право постійного користування  землею Районної 

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

вул. Фабрична, 7, на земельну ділянку площею 0,0335 га, кадастровий номер 

5322883204:04:002:0037, за адресою: Лубенський район, с. Халепці,                 

вул. Гагаріна, 33, у зв’язку з продажем будівлі магазину. 

10. Припинити договір оренди  землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Аптека «Фармакон», юридична адреса: м. Лубни, вул. 

Монастирська, 59/1, на земельну ділянку площею згідно пропорційної частки 

0,0314 га, за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 50, у зв’язку з продажем 

приміщення аптеки. 

11. Припинити договір суперфіцію  з Паник Євгенією Іванівною, на 

земельну ділянку площею 0,0032 га, за адресою: м. Лубни, вул. 

Монастирська, 7, у зв’язку з завершенням реконструкції магазину. 

 

 

 

 

Лубенський міський голова                    Олександр ГРИЦАЄНКО 


