
 
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11 листопада 2021 року 
 
Про відмову у затвердженні проектів  
із землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок 
 

Розглянувши подані матеріали та керуючись статтями 12, 83, 118, 122, 
125 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
 

міська рада вирішила: 
 

1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою громадянину 

Балинському Валерію Семеновичу щодо відведення земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Пишне Лубенського району, площею 2,0 га, 
кадастровий номер 5322885100:03:005:0051, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з порушеннями вимог 

статті 122 Земельного кодексу України при наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою (наказ Головного управління Держземагенства у 

Полтавській області від 05.11.2013 року № ПЛ/53228851:03:005/00000165). 
2. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою громадянину 

Савенкову Денису Борисовичу щодо відведення земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Пишне Лубенського району, площею 2,0 га, 

кадастровий номер 5322885100:03:005:0047, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з порушеннями вимог 

статті 122 Земельного кодексу України при наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою (наказ Головного управління Держземагенства у 

Полтавській області від 23.10.2013 року № ПЛ/53228851:03:005/00000121). 
3. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою громадянці 

Балинській Галині Григорівні щодо відведення земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Пишне Лубенського району, площею 2,0 га, 

кадастровий номер 5322885100:03:005:0049, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з порушеннями вимог 

статті 122 Земельного кодексу України при наданні дозволу на розроблення 



документації із землеустрою (наказ Головного управління Держземагенства у 
Полтавській області від 05.11.2013 року № ПЛ/53228851:03:005/00000168). 

4. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою громадянину 

Савенкову Борису Юрійовичу щодо відведення земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Пишне Лубенського району, площею 2,0 га, 

кадастровий номер 5322885100:03:005:0045, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з порушеннями вимог 

статті 122 Земельного кодексу України при наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою (наказ Головного управління Держземагенства у 

Полтавській області від 05.11.2013 року № ПЛ/53228851:03:005/00000167). 
5. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою громадянці 

Савенковій Анжелі Валеріївні щодо відведення земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Пишне Лубенського району, площею 2,0 га, 

кадастровий номер 5322885100:03:005:0046, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з порушеннями вимог 

статті 122 Земельного кодексу України при наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою (наказ Головного управління Держземагенства у 

Полтавській області від 05.11.2013 року № ПЛ/53228851:03:005/00000164). 
6. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою громадянину 

Савенкову Владиславу Борисовичу щодо відведення земельної ділянки, що 

розташована за межами с. Пишне Лубенського району, площею 2,0 га, 

кадастровий номер 5322885100:03:005:0048, за цільовим призначенням – для 

ведення особистого селянського господарства, у зв’язку з порушеннями вимог 

статті 122 Земельного кодексу України при наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою (наказ Головного управління Держземагенства у 

Полтавській області від 05.11.2013 року № ПЛ/53228851:03:005/00000166). 
 
Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 
 


