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Розглянувши Ваш інформаційний запит від 30 травня 2020 року стосовно 
надання інформації про земельні ділянки, які можуть бути передані безоплатно у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва 
інформуємо, що згідно зі статтею 19 Конституції України, органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

Відповідно до частини 3 статті 122 Земельного кодексу України, районні 
державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель 
державної власності, крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою 
цієї статті, у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного 
значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для:

а) ведення водного господарства;
б) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів 

територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств 
торгівлі тощо), з урахуванням вимог частини сьомої цієї статті;

в) індивідуального дачного будівництва.
Разом з тим повідомляємо, що у Рівненській райдержадміністрації відсутня 

інформація про наявність земель державної та/або комунальної власності, які ще 
не надані у користування та можуть бути передані безоплатно у приватну 
власність для індивідуального дачного будівництва.

Відповідно до частини 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», Ваш інформаційний запит надіслано за належністю для розгляду у 
межах повноважень до Обарівської сільської ради Рівненського району.

Додатково повідомляємо, що у випадку незаконного порушення прав та 
інтересів громадян чинне законодавство України, зокрема частина 1 статті 16 
Цивільного кодексу України, гарантує право кожній особі звернутися до суду за 
захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

У разі незгоди з наданою відповіддю, вона може бути оскаржена до 
вищестоящого органу виконавчої влади або до суду.
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