
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛВСТІ 

VІІ СКЛИКАННЯ 

вул. Янтарна, 12, м. Київ, 03170, тел./факс (044) 450-04-96, (04598) 5-22-20 

e-mail: info@ksrr.gov.ua, web: ksrr.gov.ua Код ЄДРПОУ 04054748 

 
 

від 28.04.2020 року №24/В-23/05-04 

 
Софіївсько-Борщагівська сільська рада  
 

Святопетрівська сільська рада 

 

Володимир Оченаш 

< foi+request-67696-

axxxxxxx@xxxxxx.xxxvda.com.ua >  

 

Про надсилання запиту 

на інформацію за належністю 

 

Києво-Святошинська районна рада Київської області розглянула запит на інформацію 
Оченаша В. від 27.04.2020 (вх. №В-23/03-04 від 27.04.2020), про вільні земельні ділянки, не наданих 
у користування, які можуть бути використані для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель у межах с. Софіївська-Борщагівка та с. Святопетрівське  Києво-

Святошинського району Київської області. 
За результатами розгляду повідомляємо, що у відповідності до статті 19 Конституції України 

правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 
примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Києво-

Святошинська районна рада не володіє інформацією щодо наявності вільних земельних ділянок та 
не наділена повноваженнями щодо їх передачі в приватну власність.  

Згідно пп. а,б ч.1 ст. 12, ч.1 ст. 122.  Земельного кодексу України органам місцевого 
самоврядуванняналежать повноваження щодо передачі земельних ділянок у власність або у 
користування, а саме сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у 
користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. 

Частиною 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  встановлено, що 
розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або 
характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей 
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі 
відлік строку розгляду запиту наінформацію починається з дня отримання запиту належним 
розпорядком. 
 

Третьому адресату до відома. 
Додаток: на 1арк. в 1 прим. на першу, другу, адреси. 
 

Голова ради                                             (підпис)                           Д. М. Гусятинський 
 


