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До  Деснянської  селищної  ради  надійшов  Ваш  запит  щодо  надання 

інформації  про  виділені  та  надані  безоплатно  земельні  ділянки  із  земель 

місцевого  самоврядування,  державної  або  комунальної  власності  в  Україні 

для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських 

будівель  і  споруд  та/  або  для  індивідуального  дачного  будівництва,  за 

кількістю  та  площею  виділених  ділянок,  кількістю  громадян  яким  вони 

були  надані  за період  з 2013  по 2018  роки. 

Деснянська  селищна  рада  повідомляє,  що  відповідно  до  п.  34  ст.  26 

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  12 

Земельного  кодексу  України,  до  повноважень  селищної  ради  в  галузі 

земельних  відносин  належить  право  розпорядження  землями 

територіальної  громади  та  передача  земельних  ділянок  комунальної 

власності  у  власність  громадян  та  юридичних  осіб.  Інформація  щодо 

надання  у  власність  земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування 

житлових  будинків,  господарських  будівель  і споруд  із земель  комунальної 

власності  на  території  Деснянської  ОТГ  з  01.01.2016р.  по  18.05.2018р. 

вказана  в таблиці  №1.  В  зв'язку  з тим,  що  Деснянська  ОТГ  була  створена  в 

кінці  2015  року,  селищна  рада  може  надати  запитувану  інформацію  лише 

починаючи  з  01.01.2016  року.  Інформація  за  20132015  роки  по  сільських 

радах,  які  увійшли  до  складу  Деснянської  ОТГ,  знаходиться  в  Архівному 

відділі  Козелецької  РДА. 
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Таблиця № 1. 

Інформація  щодо  надання  у  власність  земельних  ділянок  для 

будівництва  та  обслуговування  житлових  будинків,  господарських 

будівель  і споруд  із земель  комунальної  власності  на території  Деснянської 

№ 

п/п 

Кількість  громадян,, яким 

надано у  власність 

земельні  ділянки 

Кількість 

земельних 

ділянок 

Площа  земельних 

ділянок,  га 

1  84  78  16,7147 

Рішення  щодо  надання  у  власність  для  індивідуального  дачного 

будівництва  Деснянською  ОТГ не  приймались. 

Інформацією  щодо  надання  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок 

за рахунок  земель державної  власності  селищна рада не  володіє. 
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