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Районна державна адміністрація Волинської області, розглянувши Ваш 
запит на доступ до публічної інформації про надання інформації публічного 
характеру, про наявність земель державної та/або комунальної власності, які ще 
не надані у користування та можуть бути використані для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у селах 
Луцького району повідомляє наступне. 
 Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в задоволені 
запиту у випадку, якщо розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний 
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти 
інформацією, щодо якої зроблено запит. 
 В свою чергу повідомляємо, що райдержадміністрація не володіє 
інформацією зазначеною у запиті з наступних підстав. 

Відповідно до Глави 6 Земельного кодексу України (далі - Кодекс) земельні 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку Земельним 
кодексом України віднесені до земель житлової та громадської забудови. 

Статтею 38 Кодексу встановлено, що до земель житлової та громадської 
забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які 
використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і 
споруд, інших об'єктів загального користування. 
 Згідно статті 83 Кодексу землі, які належать на праві власності 
територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю. У 
комунальній власності перебувають, зокрема, усі землі в межах населених 
пунктів. 
 З 01 січня 2013 року землі державної та комунальної власності в Україні 
вважаються розмежованими, згідно Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності» від 06 вересня 2012 року за №5245-VI. 

Статтею 122 Кодексу чітко визначено, що сільські, селищні, міські ради 
передають земельні ділянки у власність або у користування із земель 
комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. 
  

  



  



 Тобто надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
житлового   будинку,   господарських   будівель  і  споруд в    межах   населених  
пунктів відноситься до компетенції відповідних міських, сільських, селищних 
рад. 
 Враховуючи вищезазначене, розпорядниками запитуваної Вами 
інформації є виключно селищні та сільські ради Луцького району. Тому Ваш 
запит на публічну інформацію був направлений за належністю в сільські та 
селищні ради Луцького району. 
 Також зазначаємо, що Ви маєте право оскаржити відмову в задоволенні 
запиту на інформацію у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації». 
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