
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(друга  сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

17 грудня  2020 року 

Про відмову у наданні дозволів на  
виготовлення проектів відведення 
земельних ділянок  
  

Розглянувши подані звернення Пилипенко А.І. та Демянчука А.О., 
керуючись Земельним кодексом України, Законами України «Про 

землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

                                          міська рада вирішила:   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  1. Відмовити Пилипенко Аллі Іванівні у наданні дозволу на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,06 га в місті Лубни по 1 провул. Першотравневої, за цільовим 

призначенням для  ведення садівництва, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам генерального плану міста Лубни та 

іншої містобудівної документації. 
  2. Відмовити Демянчуку Антону Олександровичу у наданні дозволу 

на виготовлення проекту відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,12 га в місті Лубни по вул. Верстатобудівників, 10/26, за цільовим 

призначенням для  ведення садівництва, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам генерального плану міста Лубни та 

іншої містобудівної документації. 
   

 
   Лубенський міський  голова                                                О.П. Грицаєнко 
 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення Лубенської міської ради від 17.12.2020 року 

«Про відмову в наданні дозволів на виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» 
 

 
До Лубенської міської ради надійшли дві заяви-клопотання від громадян 

Пилипенко А.І. та Демянчука А.О. щодо надання дозволів на виготовлення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

садівництва. Відповідно  до ст. 123 Земельного кодексу України підставами 

для відмови у наданні дозволу на виготовлення проекту відведення земельної 

ділянки може бути лише невідповідність місця розташування земельної 

ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових 

актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної 

документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 

використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, 

проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, 

затверджених у встановленому законом порядку. 
Відповідно до висновків відділу містобудування та архітектури  

відведення зазначених земельних ділянок буде суперечити генеральному 

плану міста та іншій містобудівній документації. 
Від прийняття рішення не очікується збільшення чи зменшення 

надходжень до міського бюджету. 
 
 

Розробник проекту      О.Г. Іващенко 
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