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Розглянувши Ваш запит від 07.05.2020 щодо надання інформації про усі
земельні ділянки державної та комунальної форми власності у межах міста
Кременчука Полтавської області, не наданих у користування, що можуть бути
використані для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель в межах міста Кременчука Полтавської області з
нанесенням відповідних даних на графічні матеріали, виконавчий комітет
Кременчуцької міської ради повідомляє наступне.

У відповідності до ч. 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності» :1 01.01.2013 землі
державної та комунальної власності в Україні вважаються розмежованими.
Отже, на даний час Кременчуцька міська рада Полтавської області є
розпорядником лише земель комунальної власності в межах м. Кременчука.

Згідно з п. 1 ст. 79 Земельного кодексу України земельна ділянка - це
частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем
розташування, з визначеними щодо неї правами.

Відповідно до ст. 79-1 Земельного кодексу України формування
земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та вн;:сення інформації
про неї до Державного земельного кадастру. Сформованою земельна ділянка
вважається з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

З урахуванням вищевказаного, повідомляємо, що вільн l земельні ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибні ділянки) не сформовані та в комунал::,ній власності не
обліковуються.

Рішенням Кременчуцької міської ради від 23 грудня 2014 року «Щодо
забезпечення реалізації прав на землю в м. Кременчуці учасниками бойових
дій, в тому числі учасниками антитерористичної операції» введено мораторій
на прийняття рішень в межах Кременчуцької міської ради щодо надання
дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо в ідведення вільних
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) та щодо передачі їх у
власність та користування, до забезпечення земельними ді.ІЯнками учасників
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бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної оперції. Дотепер
зазначене РІшення є чинним.

Згідно з рішенням Кременчуцької міської ради від 30.03.2018 року «Про
затвердження Положення про порядок забезпечення учасників бойових дій,
інвалідів війни, а також членів сімей загиблих учасників бсйових дій, в тому
числі учасників антитерористичної операції, земельними ділянками із земель
комунальної власності міста Кременчука в новій редакції» розгляд заяв щодо
надання графічного матеріалу розглядаються в порядку жеребкування. У
жеребкуванні приймають участь громадяни, що зареєстровані та проживають у
м. Кременчуці.

У виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області
обліковується 1131 звернення від учасників антитерористичної операції,
учасників бойових дій, інвалідів війни та членів сімей загиблих (померлих)
учасників бойових дій, які зацікавлені в отримані земельних .z:,іляноку власність
на пільгових умовах згідно з Законом України «Про стату<::ветеранів війни,
гарантії Їх соціального захисту» для будівництва і обслу:~овування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки).

Наразі, рішеннями робочої групи з питання визначення порядку
забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій, в тому числі
учасників антитерористичної операції, рішеннями Кременчу:~ької міської ради
зарезервовано 23 земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), 12 - для
ведення садівництва, 1 - для будівництва індивідуального гаража для учасників
бойових дій, інвалідів війни та членів сімей загиблих (ПО!ilерлих) учасників
бойових дій (таблиця додається).

Також повідомляємо, що статтею 23 Закону Українн «Про доступ до
публічної інформації» передбачено право запитувача на оскаІ:1женнярішень, дій
чи бездіяльності розпорядників інформації до суду відпозідно до Кодексу
адміністративного судочинства України.

Додаток на 2 арк.

Керуючий справами
виконкому міської ради

Михайлюк 73 1274

Р.ШАПОВАЛОВ



Таблиця
Хш/п Адреса земельної ділянки Цільове призначення S

І. вул. Бузкова, 10-А (колишня адреса для будівництва і обслутовування жилого будинку, 1000
вул. Бузкова, 10) господарських будівель і споруд (присадибна

ділянка) (надалі БОЖБ)
2. вул. Доктора Дімари, ЗЗ БОЖБ 1000

З. пров. Чигиринський, 29 БОЖБ 1000

4. вул.~алинова,З2 для ведення садівництва (надалі САДІВНИЦТВО) 1000

5. вул. Трояндова, ЗЗ САДІВНИЦТВО 1000

6. вул.~алинова,20 САДІВНИЦТВО 1000

7. вул. Декабристів, в районі буд. 13 БОЖБ 718

8. вул. Кооперативна, в районі ж/б Но 47 САДІВНИЦТВО 600

9. вул. Дряпаченка, 11 БОЖБ 1000

10. вул.]<асмінова,25 САДІВНИЦТВО 1000

11. вул. Лілейна, 13 САДІВНИЦТВО 1000

12. вул. Володимира Великого, 86, ГК-240 для будівництва індивідуального гаража З7

ІЗ. вул. Захисників України, 4/45 БОЖБ 600

14. вул. Романа Крутька, 17 БОЖБ 600

15. вул. Доктора Дімари, 29 БОЖБ 1000

16. вул. Волошкова, 10 САДІВНИЦТВО 1000

17. вул. Спасопреображенська, 1 БОЖБ 800

18. вул. Спасопреображенська, 2 БОЖБ 78З

19. вул. Lпасопреоuрюю::нI.:ыІ.1,,~ h()ЖБ 800

20. вул. Спасо преображенська, 8 БОЖБ 800

21. вул. Солов'їна, 1 БОЖБ 725

22. вул. Солов 'їна, 2 БОЖБ 802

2З. вул. Солов'їна, З БОЖБ 800

24. вул. Солов'їна, 4 БОЖБ 800



25. вул. Солов'їна, 5 БОЖБ 800

26. вул. Антона Кирилова, 18/20 БОЖБ 619

27. вул. Богдана Гавелі, 12 БОЖБ 600

28. вул. Антона Кирилова, 11 БОЖБ 595

29. вул. Трояндова, 1 САДІВНИЦТВО 1000

30. вул.~алинова, 16 САДІВНИЦТВО 1000

31. вул. Трояндова, 18 САДІВНИЦТВО 1000

32. вул. Антона Кирилова, 30/24 БОЖБ 624

33. пров. Кооперативного та проїзду І-го ~aкapeHKa БОЖБ 400

34. вул. Трояндова,24 САДІВНИЦТВО 1000

35. вул. Трояндова,26 САДІВНИЦТВО 1000

36. по пров. ~aKapeHKa,між будинками N22-4 та N22-6 БОЖБ 616


