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Менделеєву Д.

Про запит на інформацію

Миколаївська обласна державна адміністрація за дорученням 
Секретаріату Кабінету Міністрів України розглянула Ваш запит про надання 
інформації щодо земельних ділянок державної і комунальної власності, 
наданих для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та/або індивідуального дачного будівництва 
протягом 2013-2018 років.

За результатами розгляду повідомляємо, що відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» 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 повнова
жень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно зі ст. 22 вищезазначеного Закону розпорядник інформації має 
право відмовити в задоволенні запиту, якщо він не володіє і не зобов’язаний 
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти 
інформацією, щодо якої зроблено запит. У разі відсутності відповідної 
інформації розпорядник інформації має направити запит належному 
розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

При цьому, повідомляємо, що відповідно до ст. 118 Земельного кодексу 
України громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної 
ділянки із земель державної або комунальної власності для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 
ділянки) у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до 
відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, 
який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність 
відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 122 вищезазначеного Кодексу сільські, селищні, міські ради 
передають земельні ділянки у власність або у користування із земель 
комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.



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 індивідуального дачного будівництва.

Обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні 
ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами 
третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у 
межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також 
земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, 
коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб.

Виходячи з вищевикладеного та враховуючи цільове призначення 
земельних ділянок, щодо яких здійснено запит, вбачається, що 
облдержадміністрація не є розпорядником запитуваної інформації, тому 
відповідно до частини третьої ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» Ваш запит надіслано міським (міст обласного значення) головам і 
головам райдержадміністрацій для розгляду в межах повноважень та вирішення 
питання про надання Вам інформації в порядку, встановленому чинним 
законодавством.

Перший заступник
голови облдержадміністрації,
виконувач функцій і повноважень
голови облдержадміністрації В.В.Бонь


