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Ворзельська селищна рада розгJIянула запит щодо наданЕя публiчноi iнформацii прО

земельнi дiлянки вlд 22.07 .2020р. вх.N02- 1 б lЗ7 та повiдомrrяе наступне.
Згiдно ст. 19 Констиryчii УкршЪи правовий порядок в УкраЪi Фунтуеться на засадах,

вiдповiдно до яких HixTo не може буги примушений робити То, що не передбачено

законодtlвством. Оргшrи державноi влади та орг{ши мiсцевого сtлI\{оврядувЕlння, ix пос4довi

особи зобов'язанi дiяти пише на пiдставi, в межа< повновilкень та у спосiб, що передбачений

Конституцiею i зшсонами УкраЪи.
ЧастиноюЗ ст.24 Закону Украни кПро мiсцеве саI\,IоврядуваIIня в YKparHi> визначено,

що органи мiсцевого саN{оврядування та ix посадовi особи дiють JIише на пйстазi, в межас
повновФкень та У спосiб, що передбачений Конституцiею i законаlли Украrъи, актаI\,lи

Президента Укршhи, Кабiнету MiHicTpiB Украrни.
частиною 1 ст. 179 Цивiльного кодексу Украrни визначено, що рiчшо е предмет

матерiального cBiTy, щодо якого можугь виникати цивiльнi права та обОв'ЯЗКИ.

З оглядУ на викJIадене, у вiдпОвiдностi до по.тiожень Щивiльного кодексу УкраrЪи рiч як

об'екТ цивiльних правовiдносин - це предмет матерiального cBiTy в своему природному cTaHi

або Ж такий, що ствоРено В результатi дiяльностi, задоволЬняе певнi потреби суб'ектiв

цивiльних правовiдносин i щодо якого можугь виникати цивiльнi права та обов'язки.
ПрИ томУ У вiдповiдностi дО приписiв положень I]ивiльного кодексу Украhи

необхiднОю уI\{овоЮ виникненЕя вiдповiДного речоВого права щодО земельноi дiлянки, зокрема

права власностi або права користувtlння, е наявнiсть фшстУ виникнення (iснршrня) земельноi

дiлянки як предмету матерiаrrьного cBiTy.
Частиною l ст. 79 Земельного кодексу Украhи визначено, що,земельна дUIянка - це

частина земноi поверхнi з устаIIовленими межаN{и, певним мiсцем розтtlшування, з визначеними

щодо Hei праваJчrи.

При томУ за змiстом ст.1 Закону Украни кПро державний земельний кадастрD земельна

дiлянка е об'ектом реального cBiTy, що характеризуеться певним мiсцеположенням i
визначений у встшlовленiй системi просторово-часових координат.

враtовуючи змiст положень Земельно.го кодексу Укршъи, Зшсонiв Украiъи <про

землеустрiй>, кпро .щержавний земельний кqдастр) земельна дiлянка за своею правовою

природою с геопросторовим, реаJIьно iснуючим об'ектом, що характеризуеться певним

1,4iaцепоооженЕям на Землi i визначений у встановленiй системi просторово-часових координат,

тобтО необхiдrОю р{овоЮ виIIикнення та iснування речового права на земельну лiлянку е ii
реальне iснування.

Пунктом 1 Iнструкчii про встЕlновлення (вiдновлення) меж земеЛьних дiляНок в HaTypi

(на мiсчЪВостi) та ix 
-закрiплЬrrя 

I\,rе*овими знакаN,tи (затвердженоТ наказом .Щержкомзему

iB.os.zotOp. N376) межею земельноi дiлянки е сукупнiсть лiнiй, що угворюють заrrлкнений

контуР i розмежОвуютЬ земельнi дiлянки, яку закрiПJIюютьсЯ вiдповiднИми межовИМИ ЗНаКаI\dИ,

якимИ визначаетЬся мiсцепОложеннЯ поворотних точок меж земельноi дi.тtянки в HaTypi (на

мiсцевостi).
З оглядУ на викJIаДене, врil(Овуючи правовУ природу iснувшrня земельноl дUIянки як

геопросторового об'екry - вiдповiдне речове право може бути реапiзовtlно викJIючно в Mextlx

ппощини обмеженоi установленими в HaTypi межовими зЕакаN{и,

тобто необхiдною уN[овою """"Й.""я 
(iснуваrrня) конкретнОi ЗеМеЛЬНОi ДiЛЯНКИ е

наявнiсть фактiв:
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устtlновлення меж частини земноi поверхнi (тобто наявнiсть фак.у визначення в HaTypi
(на мiсцевостi) метричних даних земельноi дiлянки, у тому числi мiсцеположення поворотних
точок iT меж та ix закрiплення межовими знакаrr,rи);

визIIачення певного мiсця розтаIIIуваIIЕя частини земноi поверхнi (наявнiсть факту
уст€lновлення конкретного мiсця розтаIrIування земельноi дiлянки в iснуючiй системi
геодезичних координат);

визначення щодо зазначеноi частини земноi поверхнi вiдповiдних прав (наявнiсть факту
реалiзацii власником земель в межах яких знаходиться земельна дiлянка вiдповiдноi
правосуб'ектностi, зокрема реаlriзацii прав визначених ст. IЗ, 1,4 Конституlдii Украlhи, ст. 316,
319 ЦК Украrни, ст. 116, l23 ЗК УкраiЪи).

За змiстом приписiв ч.1 ст. 79-1 Земельного кодексу УкраЪи визначення земельноТ

дiлянки як об'екта цивiльних прtlв поJIягае у if формуваннi, що в свою чергу передбачае
визначення ii площi, меж та внесення iнформацii про Hei до ,Щержавного земельЕого кадастру.

Частиною 5 ст. 79-1 Земельного кодексу Украhи визначено, що формування земепьних
дiлянок (KpiM вип4дкiв, визначених у частинах шостiй-сьомiй цiеi статгi) здiйсню€ться за
проектttN,Iи землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок.

Частиною 7 ст. 79-I зазначеного кодексу визначено, що винесенЕя в натуру (на
мiсцевiсть) меж сформоваrrоi земельноi дiлянки до ii державноi реестрачii здiйснюеться за

докр{ентацiею iз землеустрою, яка стапа пiдставою для fi формуваrrня.
У вiдповiдностi до приписiв ч. 3 ст. 79-1 ЗКУ сформованi земельнi дiлянки пiдлягають

державнiй реестрачii у .Щерхавному земельЕому кадастрi.
Частиною 4 ст. 79-1 ЗКУ визначено, земельна дiлянка ввФкаеться сформовtшою з

момонту присво€ння iй кадастрового Еомера.
Враховуючи викJIадене, земельна дiлянка, як об'ект речового права виникае викJIюIIно

по фшсту здiйснення державноi реестрацii сформованоi земельноi дiлянки, з моменту
присво€ння iй вiдповйного кадастрового номеру, по факту визначення ii площi, меж та
внесення iнформацii про неi до.Щержавного земельного кадастру.

Частиною1 ст. 1 Закону Украни uПро достуц до публiчноi iнформацii> визначено, що
публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокуr.лентована будь-якими засобаrrли та на будь-яких
носiях iнформацiя, що була отримшrа або створена в процесi виконання суб'ектами владних
повновЕDкень cBoix обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володiннi суб'ектiв владних повновЕDкень, iнших розпорядникiв публiшrоi iнформацii,
визначених цим Законом.

Частиною1 ст. 1 Закону <Про iнформацiю) документ - матерiа.пьний носiй, що мiстить
iнформацiю, основними функцiями якого е iT збереження та передавання у часi та просторi.

З огляду на викJIадене, публiчною iнформацiею € викJIючно iнформшдiя, що вiдповiдним
чином вiдобраrrсена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носiяrr iнформачii,
тобто конкретна iнформацiя, що мiститься на вiдповiдному матерiапьному Hocii.

Вiдповiдно до с. 16 Зш<ону Украihи кПро регулювtlння мiстобулiвноi дiяльностi>
плtlнуванЕя територiй на мiсцевому piBHi здiйснюсться шJIяхом розробленЕя та затвердження
генеральних плаrriв населених пунктiв, плшriв зонування територiй i детапьних плшriв
територiй, ix оновлення та внесення змiн до них.

Ворзепьською селищною радою плtlн зонрaнЕя територii селища не затверджениЙ.
У зв'язку з вiдсутнiстю вказаноi мiстобулiвноi документацii планувtlння теритоРiЙ ЩоДО

мiстобулiвних потреб та iнвентаризацiю земель не проведено, а тому землi, Що не передшli у
приватну власнiсть, не сформоваrri (не мають визначення цiльового призначенIIя, не

встановленi в HaTypi ix межi та не мають визначеного мiсця розтатттування).
ВраховуЮtIи вищеВикJIадене, Ворзельська седищна ради не може надати iнформацii

щодо вiлiних земельних дiлянок, якi мохугь бути використшli для вказаного у запитi цiльового
призначеЕня.
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