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На запит вiд 26.08.2020 щодо надання iнформацii стосовно наявностi
вiльних земельних дiлянок, якi ще не наданi у користування та можуть бути
переданi безоплатно у приватну власнiсть для ведення особистого господарства(,. бiльше 2,0 гектара), управлiння в межах повноважень повiдомл"u .rро
наступне.

Згiдно iз частиною першою cTaTTi5гlдно 1з частиною першою cTaTTi 1 Закону Украiни кПро доступ до
публiчнот iнформацiь публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або
створена в процесi виконання суб'ектами владних повноважень cBoik обов'язкiв,
передбачених чинним законодавством, або яка знаходитьая у володiннi суб'сктiв
владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi iнформацiт, визначених цим
Законом.

важливою ознакою публiчнот iнформацiт у розумiннi Закону е iT попередня
фiксацiя. З цього випливае, Що Закон регулюс uiд*rо."rr" щодо досryпу допублiчноi iнформацii, яка вже icHye i не вимагае у вiдповiдь на загIит створювати
певну iнформацiю.

ТакиМ чином, публiчна iнформацiя мас знаходитись у володiннi суб'екта
ВЛаДНИХ ПОВНОВаЖеНЬ абО iНШИХ РОЗПорядникiв публiчноТ iнформачii у формi вже
створеного докуМента, якиil при складеннi вiдповiдi на подiбний запит мас бути
лише скопiйованим.

З урахуванням вищенаведеного повiдомлясмо про вiдсутнiсть в управлiннiзапитуваноi iнформацii.
при цьому зверта€мо увагу, що умови використання територiй та

конкретних земельних дiлянок на територiт населених пунктiв визначаються узатвердженiй мiстобудiвнiй документацii: генер€tльних планах населених пунктiв,
планах зонування територiй та дет€tJIьних планах територiй.

ЗГiДНО ЧИННОi МiСТОбУДiвноi документацiею Micia Суми, а саме проекту
внесення змiн до генерального плану MicTa Суми та Плану зонуванн" ,.p"ropiT
MicTa Суми, в ме}ках MicTa вiдсутнi територiТ, що мо}куть бути використанi дляведення особистого господарства, оскiльки це не вiдповiдае встановленому
функцiонЕtJIьному зонуванню та державним булiвельним нормам.

Вiдповiдно до частини 5 cTaTTi 24 Закону Украши ''Про реryлюванняМiСТОбУЛiВНОТ ДiЯЛЬНОСТi" доступнiсть iнформацii щодо фу"пцiо*r€Lпьногозонування територiй м. Суми, iснуючих та проектних планув€Lльних обмежень



щодо ik використання, а також територiй, що можуть бути використанi для рiзного
родУ мiстобуДiвниХ потреб забезпечена шляхом-функцiонування на офiцiйному
сайтi Сумськоi мiськоi радИ ГеопорталУ мiстобудiвного кадастру (рубрикЪ. -гJ \rJ -r-^^^--

)Д:*rул."тr'], вкладка , "Геопортал "Мiстобудiвний кадастр м. Суми''

kpiM того комплекти креслень та текстових матерiалiв чинноi мiстобудiвноi
документацiТ розмiщеНi длЯ вiльногО перегJUIду та скачування в рубрицi
",Щокументи", вкJIадка "Чинна мiстобудiвна документацiя", i ix 

""*oprbrurr"спiльно з даними Публiчноi кадастровоi карти Украiни
(hфs://map.land.gov.ualkadastrova-karta), дозволяс отримати первинну iнформЪцiю,
необхiднУ Для формування запиту про умови використаннrI конкретних земельних
дiлянок, ix доггустиме функцiональне використаннrI та можливiстi вiдведення.

ВраховуючИ зазначене, пропоНуемО В подЕtльшомУ скористатися цими
ресурсами для ознайомлення з умовами доtryстимого функцiон€Lльноговикористання територiй MicTa та формування в под€tпьшому запиту щодоможливостi отриманнrI конкретних земельних дiлянок в порядку, визначеному
Земельним кодексом Украihи.
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