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КиТвською обласною державною адмiнiсr,раt{iею розглянуто заIIи,г

гр, Сркова Я. В. щодо наявностi земельllих дiляrrок державноТ або

комунальноi власностi, що можуть бути гlереданi лля приватизацiТ тощо на

територiТ КиТвськоi областi

Вiдповiдно до частини 3 cTaTTi 22 Закону УкраТни < Про доступ до

гrублiчноТ iнформацiТ) надсиласмо зазначений запи,г з прохаilLIям розгляну,ги

та про результати поiнформувати запитувача.

Додаток: на 2 аркушах (першому a,rrpecaTy).

llодаток: на l apKyLrri (лругому адресату IIа еJIектронпу алресу).
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ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА АРХIТЕКТУРИпл,ЛесiУкраТнки, l,м,КиТв,0l|96,тел,:285-20-29,Е-mаil;р,Ьlа-l'hitqКtцLа@JК,trаJКолСЩРПОУ02498487

Nр0/ /. вiд /?. о8. 8ЮР Вiддi.ll лоступу ло пуб.lli.llrоi irlформаrtiТ
,l,a зв'язкiв :l l,poMД/ICl,KiCT.Kl КиТвськоi
обласttоТ лержа вIIоТ ад м i rl icT.pa uii

наМ |€з /3.о8 4Дz9

!епартаментом мiстобулуваI{FIя та архiтек,гури КиТвськоТ об.rrасноТ
державнОТ адмiНiстрацiТ за дорученняМ КиТвськОТ обrrасноТ державноТадмiнiстрацiТ розглянуто запит Сркова я. в. вiд 22.07.2Olg, який надiйtllов з
!ержавнот служби Укратни з питань геодезiт, картографiт та кадастру щодонадання публiчноi iнформацii про наявцiсть земель державноi або комунальноТ
власностi, якi не наданi у користування i можуть бути переданi у np""u.,"ny
власнiсть в межах MicT КиТв, Вишневе, сiл Лiсники, XoTiB, Новосiлки, Чабани,
гатне, Софiiвська Борщагiвка, Петропавлiвська Борщагiвка Китвськот областi та
повiдомляемо.

Частиноlо першою cTaTTi l Закону УкраТни <I1po Щержавний земел ьний
кадастр) встановлено, щО flержавний земельLIий кадастР - €/lина держав}rа
геоiнформацiйна сис.гема вiломос.гей про зем.lli, розташованi в мсжах
державного кордонУ УкраТни, Тх цiльове призIJачення, обмежеl.tня у Iх
використаннi, а також данi про кiлькiсну i якiсну характеристику земель, Тх
оцiнку, про розподiл земель мiж власниками i користувачами.

вiдповiдно до пункту 4 Порядку ведення /{ержавного земельного
кадастру, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Укратни вiд l7 жовтня2012 

рокуJф 1051, держателем земельного кадастру € Державна служба УкраТни, n"ru"o
геодезiт картографiт та кадастру. Вiдомостi з tержавного земельного кадастру,
можна отримати, В тому числi, за допомогою електронних cepBiciB
!ержгеокадастру, що доступнi за посиJIанням https://e.land.gov.ualservices.

до моменту внесення вiдповiднот irrформачiт до ,йrобулiвйго ],а
державногО земельного кадастрiв виконавчого органу Ci,llbcbKoT, сеJlиu1lIоi',
MicbKoT Ради. КиТвська та CeBacTo'IoJIbcbKa MicbKi алмiнiЬтрацiТ або вiлlrовiдrrий
мiсцевиЙ орган виконавчоТ влади зобов'язанi надавати за запитами фiзичних га
юридичних осiб письмову iнформацirо про llаявнiс.гь земеJlьних /]i;lянок, IIlo
можуть бути використанi пiд забулову.

оскiлькИ, запитуВана iнформацiя стосусться кiлькох населених пунктiв,
пропонуемо визначитись з конкретним населеним пунктом та звернутися
вiдповiдно до частини | cTaTTi l22 Земельного кодексу УкраТни до сiльськоТ чи
MicbKoT ради, якi передають земельнi дiлянки у unu."i.ro uбо у корисl,ування iз
земель комунальноi власностi вiдповiдних територiальних громад для Bcix
потреб. з
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