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Про розгляд запиту

,Щепартаментом по роботi з активами Щнiпровськоt MicbKoi радlr в межах наданих
повноважень розглянуго Ваш iнформачiйний запит вiд 29 07,2020 вх. }lb З711959 щодо
надання копiТ документiв проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянкrr по

фактичному розмiщенню нежl{тлових булiвель по вул. Короленка, 22 (I]ентральний paГroH).

За результатами розгляду повiдомляемо таке.
Керуючись ч. 3 ст. 22 Закону YKpaiHrr кПро доступ до публiчноi iнформачii>"

розпорядник iнформацii, який не володiе запитуваною iнформацiею, але якому за статусом
або характером дiяльностi вiдомо або мае буги вiдомо, хто нею володiе, зобов'язанltй
направtши цей запит належному розпоряднику з одночасним повiдомленням про це
заплшувача.

Згiдно з ст, 32 Закону Украiни кПро землеустрiй> ,Щержавний фонд локументачii iз
землеустрою формуеться на ocHoBi збору, обробки, облiку матерiалiв, отриманих в результатi
здiйснення землеустрою. ,Щокументацiя iз землеустрою Щержавного фонду локументашii iз
землеустрою е державною власнiстю i не може передаватlrсь у прIrватну власнiсть.
розробники документацii iз землеустрою зобов'язанi безоплатно передавати копiт матерiалiв

у ,Щержавний фонд документацii iз землеустрою. Вltкористання цих матерiалiв дозволяеться
лише з дотриманням вимог законOдавства про aBTopcbKi права.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB YKpaiHrr вiд 17.11.2004 ЛЬ l55З кПро
затвердження Положення про Щержавний фонл документацii iз землеустрою> Щержавний
фопд локументацii iз землеустрою формуеться на ocHoBi збирання, обробки, облiку
матерiалiв, отриманllх у результатi проведення землеустрою незалежно вiд мiсця

розташування земельних дiлянок та форми влаоностi на них, для використання ix органами
державноi влади та органами мiсцевого самоврядування, а також пiдприсмствами,
ycTaнoBaмlt, органiзацiями i громадянами.

Вiдповiдно до пункту б Положення мiсцевий фонд створюеться, формусться i ведеться
територiальнимt{ органами ,,Щержгеокадастру, що провадять свою дiяльнiсть на pairoHHoMy
(MicbKoMy) piBHi. Мiсцевий фонл призначений для облiку та зберiгання документацii iз
землеустрою, проведеного на мiсцевому piBHi.

З огляду на зzLзначене Ваш запит на публiчну iнформачiю направлено до Головного
управлiння [ержгеокадастру у fiнiпропетровськiй областi.
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