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На Ваш запит про надання iнформацii вiд 13.03.2020, УшравлiнIuI земельних
вiдносин, в межах свосТ компетенцii, повiдомJuIе наступне.

Вiдповiдно до функцiонапьних повноважень, покJIадених на Управлiння
земельних вiдносин, облiк та зберiгання iнформацii lrро наявнiсть на територii MicTa
Рiвного земель державноi та комунальноi власностi, не наданих у користуваннrI, що
можуть бути використанi для булiвниuтва i обслуговуванюI жиJIого будинку, не
вiднесено до повноважень Управлiнлш.

Частиною 2 статгi 19 Констиццii Украiни визначено, що органи державноi
влади та органи мiсцевого самоврядуваннjI, ix посадовi особи зобов'язанi дiяти лише
на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Констиryцiсю та
закоЕами Украiни.

Вiдповiдно до частини б статгi 118 Земельного кодексу Украiни, |ромадяни,
зацiкавленi в одержанi безоплатно у власнiсть земельноТ дiлянки iз земель державноТ
або комунальноi власностi для будiвництва та обслуговуванюI жилого будинку, у
межах норм безоплатноi приватизацii, подають клопотання до вiдповiдного органу
виконавчоi влади або органу мiсцевого самоврядування, який передае земельнl
дiлянки держаВноi чи комунальноi власностi у власнiсть вiдповiдно до повновtDкень,
визначених статтею t22 цього Кодексу. У клопотаннi зазначаються цiльове
призначенIuI земельноi дiлянкЙ та ir opicHToBHi розмiри. До кJIопотаннII додаються
графiчнi матерiали, на яких зазначено бажане мiсце розташуваншI земельноi
дiлянки, погодженшI землекористувача (у разi вилученнJI земельноi дiлянки).

У зв'язку з викJIаденим вище, а також тим, що делегованi повноваженнlI у
сферi формування та зберiгання iнформацiT про зёмельнi дiлянки, зазначенi у запитi,
Рiвненською мiською радою на Управлiння земельних вiдносин не покJIадаJIися, а
також враховуючи частину б статгi 118 Земельного кодексу УкраiЪи, запитувана
iнформацiя в Управлiннi вiдсутня.

Частиною 1 статгi 22 Закону УкраТни <Про доступ до публiчноi iнформацii>
визначено, що розпорядник iнформацiТ мае право вiдмовити в задоволеннi запиту
якщо BiH не володiе, i не зобов'язаний вiдповiдно до його компетенцii, передбаченоi
законодавством, володiти iнформацiею, щодо якоi о запит.
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