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Розглянувши Ваш запит щодо надання публiчноТ iнформацiТ, якиiа
lrеренаlrравлений flеряrавною службою УкраiЪи з питань геодезii, картографii та
кадастру, Управлiння земельних вiдносин повiдомляс наступне.

Слiд зz}значити, що форма та rrорядок оформлення iнформацiйного запиту

регламентовано статтею 19 Закону }краiни <Про доступ до публiчноi iнформацiТ>.
Запит на iнформацiю - це прохання особи до розlrорядника iнформацiТ надати

публiчну iнформацiю, що знаходиться у його володiннi.
Згiдно iз п.1 ч.1 ст. 22 Закону УкраiЪи <Про !оступ до публiчноТ iнформацii>

розпорядник iнформацii'мае право вiдмовити в задоволенi запиту якщо розпорядник
iнформацii не володiе i не зобов'язаний вiдповiдно до його компетенцiТ, передбаченоi
законодавством, володiти iнформацiею, щодо якоi зроблено запит."

Аналiзуючи змiст Вашого електронного листа повiдомляемо, що у вiданнi
Управлiння земельних вiдносин вiдсутня iнформацiя про HajIBHioTb земель державноi
таlабо комунапьноi власностi, якi ще не наданi у користуванIuI та можуть бути
переданi безоплатно у приватну власнiсть згiдно iз статтею l2l Земельного кодексу
УкраiЪи на територiТ MicTa Рiвного.

Згiдно iз статтею 204 ,Земельного кодексу УкраТни, ведення Щержавного
земельного кадастру здiйснюсться вiдповiдно до закону.

Вiдповiдно до ч.l cT.l Закону Украiни <Про Щержавний земельний кадастр>,
державний зомельний кадастр - сдина державна геоiнформацiйна система вiдомостей
про землi, розташованi в межах дер>itавного кордону УкраiЪи, ik цiльове призначення,
обмеження у ix використаннi, а також данi, про кiлькiсну i якiсну характеристику
земель, ik оцiнку, про розподiл земель мiж власниками i користувачами.

Згiдно з ч.1 ст.6 даного Закону ведення та, адмiнiстрування Щержавного
земельного кадастру забезпечусться центральним органом виконавчоТ влади, що
решriзуе державну полiтику у сферi земельних вiдносин.

Статтею 19 КонституцiТ УкраiЪи встановлено, що
органи мiсцевого самоврядування, ix посадовi особи

органи державноi
зобов'язанi дiяти

пiдставi, в межах повноважень та у сгrосiб, що передба i Конститучiею та
УкраiЪи.
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