
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 квітня 2021 року 

 

Про відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

 

Розглянувши матеріали нормативно-технічної документації з питань 

здійснення землеустрою та керуючись статтями 12, 20, 83, 118, 122, 123, 125 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

міська рада вирішила: 

 

1. У зв’язку з недотриманням вимог статті 118 Земельного кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки), відмовити у наданні дозволу 

громадянину Алексашину Сергію Миколайовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок 

земель запасу міської ради (категорія земель землі 

сільськогосподарського призначення), що розташована за межами            

с. Назарівка Лубенського району, орієнтовною площею 2,00 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. У зв’язку з недотриманням вимог статті 118 Земельного кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки), відмовити у наданні дозволу 

громадянину Бугайцю Володимиру Петровичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок 

земель запасу міської ради (категорія земель землі 

сільськогосподарського призначення), орієнтовною площею 2,00 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

3. У зв’язку з недотриманням вимог статті 118 Земельного кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки), відмовити у наданні дозволу 

громадянину Ушканю Миколі Миколайовичу на  виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок 



земель запасу міської ради (категорія земель землі 

сільськогосподарського призначення), орієнтовною площею 2,00 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

4. У зв’язку з недотриманням вимог статті 118 Земельного кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки), відмовити у наданні дозволу 

громадянці Ушкань Раїсі Михайлівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель землі сільськогосподарського 

призначення), орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства. 

5. У зв’язку з недотриманням вимог статті 118 Земельного кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки), відмовити у наданні дозволу 

громадянину Бадуну Володимиру Миколайовичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок 

земель запасу міської ради (категорія земель землі 

сільськогосподарського призначення), орієнтовною площею 2,00 га, за 

цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

6. У зв’язку з недотриманням вимог статті 118 Земельного кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки), відмовити у наданні дозволу 

громадянці Бадун Ользі Вікторівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель землі сільськогосподарського 

призначення), орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства. 

7. У зв’язку з недотриманням вимог статті 118 Земельного кодексу України 

(відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки), відмовити у наданні дозволу 

громадянина Кривенка Віталія Ігоровича на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок земель 

запасу міської ради (категорія земель землі сільськогосподарського 

призначення), орієнтовною площею 2,00 га, за цільовим призначенням – 

для ведення особистого селянського господарства. 
 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 


