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Про надання iнформацii

Ваш запит щодо надання публiчноi iнформацiT, розглянуто спецiалiстами

головного управлiння Щержгеокадастру У Житомирськiй областi в порядку

передбачепоrу законом украiни <про доступ до публiчноi iнформаIrii> (да_,ri _

Закон).
. Статтею першою Закону визначено, що публiчна iнформацiя - це вiдобр€Dкена

та задокуr."rоuurа будь-якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була

orp"*u"b або створена в процесi виконання суб'ектами владних повноважень свотх

обЪв'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi

суб'сктiВ "пiд""* повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi iнформацiТ,

визначених цим Законом.
У випадку якщо заfIит стосусться довiдкових, iнформацiйних, статистичних,

аналiтичних та iнших матерiалiв, якi були ранiше cTBopeHi i якими розпорядник
володiс, то Taki матерiали надаються на запит.

Водночас задоволення Вашого запиту
шляхом аналiтичноТ роботи, що не охоtIлюс
публiчноТ iнформачiТ>.

повiдомляемо, що вiдповiдно даних державного земельного кадастру станом на

01.01 .201 6 на територii Житомирськоi областi облiковуються землi запасу та землi

резервноГо фонду, "Ь 
пuдurri в постiЙн9 корисТування, з них сiльськогосподарськi

у.iлл", загаJIьною площею - 180 тис. га. В тому числi на територii м. Житомира

облiковуються землi, не наданi у власнiсть або постiйне користування в межах

населених пунктiв, загiшьною плоIцею 378 га. ,Щанi площi включаютЬ, площi пiд

сiльськогосподарськими землями, лiсами та iншими лiсовкритими площами,

заболоченими землями, вiдкритими землями без рослинного покриву, водами та

iншими з9млями.
стверлжувати, що цi землi можуть бути використанi пiд ведення особистого

селянського господарствц садiвництва чи для булiвничтва i обслуговування

житлового булинку, iндивiдуаJIьного дачного будiвництва, не мае можливостi в

зв'язку з вiдсутнiстю такоТ iнформачii. 
";'j

!одатково повiдомлясмо, що з 1 сiчня 2013 року вiдомостi про земельнi

. дiлянки, що мiстяться у ,щержавному зомельному кадастрi Украiъи, е вiдкритими та

опублiкованi на Публiчнiй кадастровiй KapTi Украiни.
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