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На Ваш інформаційний запит № 01-47/1239 від 18.05.2018 року щодо розгляду запиту на 

отримання інформації М енделєєва Д. від 03.05.2018 року Відділ в Ічнянському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області повідомляє.

Відповідно до статті 1 Закону «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація 

-  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, 

яка 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.

В частині другій цієї статті зазначено, що публічна інформація є відкритою, крім випадків, 

встановлених законом. Тобто, особа може запитувати будь-яку інформацію, яка є в 

розпорядженні органів державної влади та місцевого самоврядування, і яка не віднесена до 

інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до статті 12 Закону України "Про доступ до публічної інформації” від 

13.01.2011 № 2939-\Ч запитувачами інформації визнаються фізичні, юридичні особи, об’єднання 

громадян без статусу юридичної особи, крім суб 'єктів владних повноважень.

За публічною інформацією звертатися потрібно до розпорядників цієї інформації.

Відповідно до статті 14 Закону розпорядниками інформації визнаються:

1) суб’єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи 

місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що 

здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов'язковими для виконання:

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету 

Автономної Республіки Крим -  стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень 

згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших 

державних послуг, - стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов'язків;

4) суб'єкти господарювання, що займають домінуюче становище на ринку або наділені 

спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації 

щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

До розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та надавати за запитами 

інформацію, прирівнюються також суб 'єкти господарювання, які володіють: 

інформацією про стан довкілля;

інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту:

інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні 

події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю  та безпеці громадян:

іншою суспільно значущою інформацією (такою, що становить суспільний інтерес).

Статтею 122 Земельного кодексу України визначені повноваження органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі у власність або користування 

земельних ділянок за межами та в межах населеного пункту.

Згідно вищ евказаної статті Земельного кодексу України сільські, селищні, міські ради 

передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності
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відповідних територіальних громад для всіх потреб. Центральний орган виконавчої влади з 

питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, 

визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

Отже, на підставі вищенаведеного, відповідно до чинного законодавства відділ в 

Ічнянському районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області не є 

належним розпорядником запитуваної публічної інформації.

Начальник відділу

Наталія Дроздова 2-12-58

Н.О. Бондар
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