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Про надання інформації

Ш ановний Володимире!

Виконавчий комітет Запорізької міської ради, уважно розглянувши Ваш 

інформаційний запит від 20.07.2016 щодо наявності вільних земельних ділянок 
у межах м. Запоріжжя для ведення садівництва, повідомляє наступне.

У відповідності до чинного генерального плану міста Запоріжжя, 
затвердженого рішенням Запорізької міської ради № 4 від 15.09.2004, визначені 

території існуючих садово-дачних товариств на території міста, які існували на 
час розробки генерального плану. Діючим генеральним планом не передбачені 
території для розміщення нових земельних ділянок для ведення садівництва та 
дачного будівництва. Державними, будівельними нормами, ДБН 360-92** 
«Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», 
визначено, що будівництво нових дачних товариств та садівництв в межах 
міських населених пунктів не допускається (п.3.39*). Крім того, повідомляємо, 
що порядок отримання земельної ділянки для ведення садівництва, 

індивідуального дачного будівництва вищевказаним Положенням не 
визначений. Тому заявнику пропонуємо звернутись до голів садівничих 

кооперативів, що володіють вказаною інформацією.
Крім того, повідомляємо, що враховуючи відсутність в м. Запоріжжі 

затверджених плану зонування території або детального плану території на 
територію розташування земельної ділянки, згідно ч.З ст.24 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», передача (надання) земельних 

ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи 
користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб 

забороняється.
Відповідальна особа за розгляд даного інформаційного запиту -  Тендітник 

Леонід Володимирович, заступник начальника відділу планування та забудови
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міста департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради, 

тел. (0612)34-31-91.
Надану відповідь на даний інформаційний запит Ви маєте право 

оскаржити у порядку визначеному у ст.23 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації».

; 3 повагою 
пертттий заступник міського голови з пита? 

діяльності виконавчих органів ради

Буянкова
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С ам усєва 212  36 71


