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На Ваш запит на інформацію від 22.06.2021 щодо прибудинкової території
на вул. Євгена Сверстюка,15 повідомляємо.
У міській раді відсутні фактичні розміри та схематичні межі
прибудинкової території, а також інформація щодо прийняття рішення про
надання у власність чи користування земельної ділянки (прибудинкової
території) свіввласникам багатоквартирного будинку по вул. Євгена
Сверстюка,15 у місті Луцьку.
Відповідно до частини 2 ст. 42 Земельного кодексу України земельні
ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них
будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній
сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку,
передаються безоплатно у власність або в постійне користування
співвласникам багатоквартирного будинку, якими є власники усіх квартир та
нежитлових приміщень такого багатоквартирного будинку.
Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані
багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та
прибудинкові території, визначаються на підставі відповідної землевпорядної
документації.
Відповідно до поданих ОСББ “БЕРЕГИНЯ 2016” в департамент “Центр
надання адміністративних послуг у місті Луцьку” Луцької міської ради заяви та
документів, передбачених інформаційною карткою, розробленою відповідно до
Закону України “Про адміністративні послуги”, Луцькою міською радою було
прийнято рішення Луцької міської ради від 27.09.2017 №31/31 “Про надання
ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
“БЕРЕГИНЯ 2016” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
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відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
багатоквартирного будинку, господарських будівель і споруд на вул. Євгена
Сверстюка,15”.
Відповідно до вищезазначеного рішення міської ради ОСББ “БЕРЕГИНЯ
2016” надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
багатоквартирного будинку, господарських будівель і споруд на вул. Євгена
Сверстюка,15 у м.Луцьку.
Станом на 29.06.2021 проєкт землеустрою щодо відведення у власність
вищезазначеної земельної ділянки на розгляд та затвердження Луцькій міській
раді об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку “БЕРЕГИНЯ 2016”
не подавався.
Одночасно повідомляємо, що відчуження окремих частин прибудинкової
території будь-яким фізичним чи юридичним особам чинним законодавством
України не передбачено.
Також інформуємо Вас, що відповідно до частини 5 ст. 158 Земельного
Кодексу України у разі незгоди власників землі або землекористувачів з
рішенням органу місцевого самоврядування спір вирішується у судовому
порядку.
Додаток: на 3 арк. в 1 прим.
Заступник міського голови
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