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На Ваш запит щодо надання інформації про наявність земель комунальної
власності, які не надані у користування та можуть бути передані безоплатно у
власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) не більше 0,10 га у м. Луцьку,
повідомляємо, що відповідно до Генерального плану міста, затвердженого
рішенням Луцької міської ради від 24.06.2009 № 42/1 та плану зонування
території міста Луцька, затвердженого рішенням Луцької міської ради від
25.02.2015 № 71/13 в існуючих межах міста Луцька на даний час нові масиви
під індивідуальну житлову забудову, під індивідуальне дачне будівництво та
створення нових садівничих товариств не передбачено, в зв`язку з відсутністю
земель запасу.
Також, повідомляємо, що якщо в індивідуальному порядку вишукуються
земельні ділянки, то вони надаються родинам загиблих учасників АТО,
відповідно до прийнятого рішення Луцької міської ради від 25.02.2015 № 71/6
«Про розгляд звернення депутатів Волинської обласної ради до сільських,
селищних, міських голів та до депутатів місцевих рад Волинської області щодо
першочергового забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, які
виконують або виконували завдання зі здійснення антитерористичної операції
на сході України», згідно з яким при підготовці на розгляд сесій міської ради
відповідних проектів рішень в першу чергу надавати перевагу членам сімей
учасників АТО, які загинули під час проведення антитерористичної операції на
сході України, а також учасникам АТО з міста Луцька, які внаслідок участі у
бойових діях в східних регіонах нашої держави отримали інвалідність 1-ої
групи.
Заступник міського голови
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