
У КРАЇ НА

Розглянувши за дорученням секретаря міської ради Олександра Шамоти, 
Ваш інформаційний запит щодо наявності земель державної та комунальної 
власності, які не надані у власність і користування та можуть бути передані 
безоплатно у приватну власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку,. господарських будівель і споруд в Київському районі м. Полтави, із 
позначенням в графічному вигляді, виконком Київської районної в м. Полтаві 
ради повідомляє що відповідно до повноважень районної ради, наданих 
рішенням Полтавської міської ради позачергової п’ятої сесії шостого скликання 
від 24.12.2010 року «Про визначення обсягу окремих повноважень із земельних 
відносин виконавчого комітету Полтавської міської ради та районних у місті 
Полтаві рад» на території Київської районної у м. Полтаві раді реєстр вільних 
земельних ділянок не ведеться.

Генеральним планом м. Полтава, розробленим УДНДІПМ «Діпромісто» та 
затвердженим рішенням двадцятої сесії Полтавської міської ради шостого 
скликання від 16 березня 2012 року визначено функціональне використання 
земель в межах міста. Загальна доступність матеріалів генерального плану 
забудови м. Полтави забезпечена шляхом її розміщення на веб-сайті Полтавської 
міської ради за адресою http://www.rada-poltava.gov.ua/citv/plan/.

Також з 01 січня 2013 року у рамках Національної кадастрової системи було 
запущено публічну кадастрову карту України. Відтепер через Інтернет 
(http://map. dazru. gov/ua/kadastrova-karta) є можливість отримати інформацію про 
усі земельні ділянки у межах України.

Крім того повідомляємо, що кожен громадянин України має право 
звернутися до районної ради із заявою стосовно виділення земельної ділянки, 
поданою у відповідності до ст. 118 ЗКУ.

Заступник голови районної ради Сергій ДУДКО

Алла Дунганська 565897
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Розглянувши за дорученням секретаря міської ради Олександра Шамоти, 
Ваш інформаційний запит щодо наявності земель державної та комунальної 
власності, які не надані у власність і користування та можуть бути передані 
безоплатно у приватну власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку,. господарських будівель і споруд в Київському районі м. Полтави, із 
позначенням в графічному вигляді, виконком Київської районної в м. Полтаві 
ради повідомляє що відповідно до повноважень районної ради, наданих 
рішенням Полтавської міської ради позачергової п’ятої сесії шостого скликання 
від 24.12.2010 року «Про визначення обсягу окремих повноважень із земельних 
відносин виконавчого комітету Полтавської міської ради та районних у місті 
Полтаві рад» на території Київської районної у м. Полтаві раді реєстр вільних 
земельних ділянок не ведеться.

Генеральним планом м. Полтава, розробленим УДНДІПМ «Діпромісто» та 
затвердженим рішенням двадцятої сесії Полтавської міської ради шостого 
скликання від 16 березня 2012 року визначено функціональне використання 
земель в межах міста. Загальна доступність матеріалів генерального плану 
забудови м. Полтави забезпечена шляхом її розміщення на веб-сайті Полтавської 
міської ради за адресою http://www.rada-poltava.gov.ua/city/plan/.

Також з 01 січня 2013 року у рамках Національної кадастрової системи було 
запущено публічну кадастрову карту України. Відтепер через Інтернет 
(http://map. dazru. gov/ua/kadastro va-karta) є можливість отримати інформацію про 
усі земельні ділянки у межах України.

Крім того повідомляємо, що кожен громадянин України має право 
звернутися до районної ради із заявою стосовно виділення земельної ділянки, 
поданою у відповідності до ст. 118 ЗКУ.
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