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Приходченко М.

Про надання інформації щодо наявності 

вільних земельних ділянок комунальної 

та державної власності в м. Чугуєві для 

передачі їх у власність для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд

Чугуївська міська рада та її виконавчий комітет розглянув Ваш запит про 

надання інформації щодо наявності вільних земельних ділянок комунальної та 

державної власності в м. Чугуєві для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Повідомляємо, що інформація про вільні земельні ділянки комунальної та 

державної власності в м. Чугуєві для передачі їх у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд станом на 

11.04.2017 року відсутня.

З метою виявлення вільних земельних ділянок проводиться оновлення 

Генплану, розробляється план зонування та детальний план території міста 

відповідно до норм Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», інвентаризація земель Чугуївської міської ради для подальшого 

першочергового їх розподілу між учасниками бойових дій, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім’ям, члени яких 

загинули під час участі в антитерористичній операції, відповідно до ст.ст. 6, 12 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального захисту», 

постанови Кабінету М іністрів України від 20.08.2014 № 413 «Про затвердження 

Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».

Додатково: останній раз межі м. Чугуєва були встановлені в 1967 році. 

Генеральний план (далі Генплан) м. Чугуєва в затверджених межах 1967 року 

був розроблений у 1990-1991 p.p.

В ході містобудівної діяльності визначені Генпланом земельні ділянки в 

м. Чугуєві були роздані для будівництва і обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд в 1993-2010 роках.
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На сьогоднішній день питання щодо оновлення Генплану м. Чугуєва та 

затвердження меж міста за фактичним землекористуванням знаходиться в стадії 

розгляду.

На жаль, на сьогоднішній день надати земельні ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

на території Чугуївської м іської ради неможливої

Заступник міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради О.І. АПОСТОЛ

Чолом битько, 2-35-03


