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На Ваш інформаційний запит від 22 січня 2018 року надсилаємо 

інформацію управління спільної комунальної власності територіальних 

громад Вінницької області №  01-03-08/117 від 24 січня 2018 року та 

Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області №  Ш -6/0- 

4/0/63-18 від 26 січня 2018 року.

Додаток: на 3 аркушах.

на№ від Г рицик Лідії

Заступник голови обласної Ради

З повагою

Вик. Пасікова Т.Д. 
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ДЕРЖГЕОКАДАСТР 

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області
вул. Келецька, 63, м. Вінниця, 21027, тел./факс (0432) 55-15-60, E-mail: vinnvtsia@.land.gov.ua

Код ЄДРПОУ 39767547

26.01.2018 ПІ -6/0-4/0/63-18

гр. Лідія Грицик

foi+request-30325- 
lfc871e5@dostup.pravda.com.ua

Вінницька обласна рада

Про надання інформації

Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області розглянуто 

за дорученням заступника Голови Вінницької обласної ради Кременюка М. В. 

від 22.01.2018 Ваше звернення від 20.01.2018 на отримання публічної 

інформації щодо переліку земельних ділянок державної та/або комунальної 

власності, які ще не надані у користування (для безоплатної приватизації), про 

що слід повідомити наступне.

Статтею 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації4” 

передбачено, що публічна інформація - це відображена та задокументована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 

суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених цим Законом.

Відповідно до ст. 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.

Згідно ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, 

селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст 

належить передача земельних ділянок комунальної власності у власність 

громадян та юридичних осіб.

Законодавством не передбачено обов'язку Г оловного управління 

Держгеокадастру у Вінницькій області надавати (в тому й числі збирати 

(отримувати)) інформацію про наявні вільні земельні ділянки з метою 

одержання громадянами земельних ділянок із земель державної власності в 

межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом 

України.
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Згідно з частиною першою статті 79 і Земельного кодексу України 

формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як 

об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення 

її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного 

кадастру.

На сьогодні Державний земельний кадастр містить інформацію про 

сформовані та зареєстровані земельні ділянки, відомості про які внесено до 

нього на підставі відповідної документації із землеустрою, яка передбачена 

статтею 21 Закону.

Відомості про несформовані земельні ділянки у Державному земельному 

кадастрі відсутні.

Крім цього, слід звернути увагу на те, що законодавством передбачено 

окрему процедуру отримання таких земельних ділянок, яка має заявницький 

характер.

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами 

визначений ст. 118 Земельного кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 22 Закону України 

“Про доступ до публічної інформації*”, Головне управління не володіє і не 

зобов'язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, 

володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Статтею 23 згаданого Закону передбачено, що рішення, дії чи 

бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника 

розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію 

відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що 

порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 

суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 

України.

Заступник начальника

/

С. В. Рябцун

А нурієва І. А.
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УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
£П00^^Вінниця^Кмельницькешосе/7^од

Ж  £>/// № Ї ’А О З -О Ї '/" ?

на № У від г # #  . о / .  Заступнику голови Вінницької

обласної Ради 

КРЕМ ЕНЮ КУ М.В.

Ш ановний Михайло Володимировичу!

За Вашим дорученням №4 від 22.01.2018 року управлінням спільної 

комунальної власності територіальних громад області розглянуто запит Лідії 

Грицик щодо надання інформації про наявність земель державної та/або 

комунальної власності, які ще не надані у користування, можуть бути 

передані у приватну власність та повідомляємо наступне.

У власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, 

в особі Вінницької обласної Ради, знаходяться земельні ділянки, на яких 

розташовані об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області (установи освіти, культури, об'єкти соціального захисту 

населення, заклади медицини, спорту, інші підприємства та організації) та 

які знаходяться в їх постійному користуванні.

Інформуємо, що земель для ведення особистого селянського 

господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового 

будинку, для індивідуального дачного будівництва, згідно витягів з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрованих за 

спільною власністю територіальних громад області та переданих, згідно 

рішень обласної Ради в постійне користування установам, організаціям, 

підприємствам не значиться.

Згідно ст.122 Земельного кодексу України сільські, селищні, міські ради 

передають земельні ділянки у власність або у користування із земель 

комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Начальник управління ^  В. Федоришин

Вик. П исаренко О.М .

66 - 05-87


