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Гостомельська селищна рада розглянула Ваш iнформашiйrrий ЗаПИТ за ВХiДНИМ

N9ПI-289 вiд 28.05.2020 року та повiдомляс наступне:

1. Перелiк земельних дiлянок, не наданих у власнiсть чи користування склада€ться

при розробленнi технiчнот документацiТ щодо iнвентаризацii земель, вiдповiдно До Порялку

проведенНя iнвентаРизацii земель, затвердженого ПосТановоЮ Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

Ns476 вiд 2з червня 2о119 року. Зазначена технiчна документачiя tIогоджусться ,га

затверджУ€тьсЯ в порядку, встановленому статтею 186 Земельного кодексу УкраТни.

Вiдомостi, отриманi в результатi iнвентаризацiТ земель, пiдлягають внесенню ло !,ерх<авного

земельного кадастру вiдповiдно до Порядку ведення .щержавного земельного кадастру,

затвердженого постановоIо Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 17 жовтня 2012 р. Nq l05l.

гостомельською селищною радою вищезазначена технiчна документацiя не розроблялась.

що провелення iнвентаризачii земель та внесення даних про них до Щержавноl,о

земельноГо кадастрУ, не ма€ можливосТi надатИ iнформаuiю про вiльнi земельнi дiлянки. якi

можуть бути вiдведенi у власнiсть учасникам АТО/ООС.
2. За20]14-2о2О рр. Гостомельською селищною радою всього надано l93 дозво.llи гlа

розробленнЯ проектiВ землеустроЮ щодо вiдведення земельних дiлянок у власнiс,гь

учасникам АТО та членам iх ролин.

Щодо надання спискiв осiб з числа учасникiв Ато/ооС, бiйцiв-добровольцiв. ,t:tettiB

ix ролин та волонтерiв, повiдомлясмо: вiдповiдно до положень cTaTTi l Закону УкраТни KIlpo

доступ до публiчноi iнформацii> публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументова[tа

буль-якими засобами та на будь-яких носiях iнформаuiя, Що була отримана або створена в

прочесi виконання суб'ектами владних повноважень свотх обов'язкiв, передбачених чинним

законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'сктiв владних повноважень, iнших

розпорядникiв публiчноi iнформацii, визначених цим Законом.

запитувана Вами iнформачiя не пiдпадае пiд дiю Закону Укратни кпро дос,гуп ,Ilo

публiчноi iнформачii>, тому у наланнi iнформачiТ Вам вiдмовлено.

дана вiдмова в задоволеннi запиту на iнформацiю може бути оскаржена в rlорядку

перелбаченому ст.2З Закону УкраТни <Про доступ до публiчноТ iнформашii>.
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