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БУЧАI IСЬКА MICьKA РАДА
ВОРЗЕJЪСЬКIЙ СТАРОСТИНСЬКIЙ ОКРУТ

0829б, вулиця Курортнаr 72, селпще Ворзе.пь, Кпiвська обласrь, YKpaiHa

тeл./факс(04597)46444;e.mаil:vonеl.radaЩ

Гр. Бокатов I .

Ворзельський старостинський округ Буlаrrськоi MicbKoi ради розглянув запит щодо

надання публiчноi iнформЙii про земельнi дiлянки вiд 16.11.2020p. ВХ.Ns0216l82 Та ПОВiДОМЛЯе

настчпне.
Згiдно ст. 19 Конституlдii Укршни правовий порядок в Укршhi Фунтуеться на засадФь

вiдповiдно до яких HixTo не * о* Ъ бу.Й примушений робити То, що не передбачено

законодавством. Оргшlи державноi влади 
"u 

орr* , мiсцевого сап,rоврядування, ix посадовi особи

зобов'язанi дiяти лишо на пiдставi, в межФ( повновФкень та у спосiб, що передбачений

Конституцiею I  законаrr,rи УкраtЪи.

ЧастиноюЗ ст.24Зшrону УкраrЪи uПро мiсцеве саJ\ ,rоврядування в Укршнi>  визначено, щО

органи мiсцевого саI \dоврядуванЕя Ъа ix пЬсадовi особи дiють JIише на пiдставi, в межФ(

повнов€Dкень та у спосiб,Ъо передбачений Конституuiею i закона.trли Украtни, шсгаI \ ,lи Президента

Украrни, Кабiнету MiHicTpiB УкраtЪи.

частиною t ст. 179 Щивiльного кодексу Украни визначено, що рiчшо е предд,rет

матерiального cBiry, щодо якого можуть виникати цивiльнi права та обов'язки.

З оглядУ на викJIаДене, У вiдповiдностi до .rоложепi L\ивiльного кодексу Украни рiч як

об'екг цивiльних правовiдно.""  ч.. rгй", матерiального cBiry в своему природному cTaHi або

ж такий, що створено в результап дЬьностi, зЙовольняе певнi потреби сф'ектiв цивiльних

пра"овiдносин i щодо якого можуть виникати цивiльнi права та обов'язки.

При тому у вiдповiдrо."i до приписiв положенi Цивiльного кодексу Укршни необхiдною

уil{ овою виникнення вiдповiдного речового права щодо земельноi дiлянки, зокрема права власностi

або права користування, е наявнiсiь факту uй"и* "е"о (iснувшrня) земельноi дiлянки як предмету

матерiального cBiTy.

Частиною i ст. 79 Земельного кодексу УкраrЪи визначено, що земельна дlJIянка  це

частина земноi поверхнi з установленими межаI \dи, певним мiсцем розташуванЕя, з визначеними

щодо неi правами.
При тому за змiстом ст.1 Зшсону Украни кПро державний "",т1{  111":з__:.: : } 1.1:*

дiлянка i об'ектом реального cBiTy, що характеризуеться певним мiсцеположенЕям l визначении у

встановленiй системi просторовочасових координат,

Враrовуючи зйiст положень Земельного кодексу Украrlи, Законiв УкраЪи кПро

."rп.у.фiй> , < про .щержавний земельний кадастр>  земольна дiлянка за сво€ю правовою

природою е геопросторовим, реапьно iснуючим об'ектом, що характеризуеться певним

мiсцеположенням ,Ъ з.rоi i визначений у встановленiй системi просторово_.t1":111,1"_:tali"} ..

тобто необхiдlою умовою виникненЕя та iснуваrrня речового права I Iа земельну дlJIянку е u

реальне iснування' 
паrrлDпАччС t/ рiпrrпппення) меж земелI  ypi (на' 

Пу* ктом 1 Iнструкuii про встановлення (вiдновлення) меж земельних дlJIянок в нат,

мiсцевостi) та 1*  закрiппення мековими зпtжамп (затверлженоi наrсазом.Щержкомзему 18,05,2010р,

Nчз7б) межею земъльнот дiлr"к" . сукупнiсть лiнir, що угворюють заrrлкнений контур i

розмежовують.земельнi дiлянки, оу aфirrJlюються вiдповiдними межовими знакапdи, якими

визначаеться мrсцепопоженЕя поворотних точок меж земельноi дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi),

З оглядУ на викJIаДене, врФ(Овуючи правову природу iснуваrrня земельноi дiлянки як

геопросторового;ъ'.rу  вiдповiдне речове право може бути реалiзоваtrо викпютIно в межа(

ппойr"" Ьб".* .rоi установленими в HaTypi межовими знакапdи,

Тобто необхiдrою уNiовою """r* r.rr" 
(iснувшrня) KoHKpeTHoi земельноi дiлянки е

наявнiсть фактiв:



r

l

t

установлення меж частини земноi поверк{ i (тобто наявнiсть факту визначення в HaTypi (на

мiсцевостi) метричних даних земепьноi дiпянки, у тому числi мiсцеположення поворотних точок ii
меж та ix закрiплення межовими зншсаlrли);

визначеннЯ певногО мiсцЯ розтапIуваннЯ частинИ земноi поверхнi (наявнiсть фшtту

установлення конкретного мiсця розтаI rIування земелЬноi дiлянки в iснуючiй системi геодезичних

КООГЛИ;;} ;* ення 
щодо зазначеноТ частини земноТ поверхнi вiдповiдни*  прР (наявнiСТЬ 

Q* "Y_

реапiзшtiт власником земель в межах яких знаходиться земельна дlJuIЕка вlдповlдноl

правосуб'ектностi, зокрема реалiзачii прав визначених ст. l3, 14 Конституlдii Украhи, ст. з16, 319

ЩК Украrни, ст. 1 | 6, | 2З ЗК Украrни).

Ъu змiстом приписiв ч.l Ът. 791 Земельного кодексу Украrhи визначення земельнОi дirrянкИ

як об'екта цивiльних прав поJIягае у ii формуваннi, що в свою черry передбача9 визначення iT

площi, меж та внесення iнформацii про неi до,щержавного земельного к4дастру,

Частиною 5 ст. 791 Земельного кодексУ Укршни визначено, що формування земельних

дiлянок (KpiM випадкiв, визначених у частина> ( шостiйсьомiй цiеi cTaTTi) здiйсrпоеться за

проектаI \ ,rИ землеустРою щодО вiдведення земельних дiлянок.

Частиною 7 ст. 'l91t зазначеного кодексу визначено, що винесення в натуру (на MicueBicTb)

меж сформовшrоi земельноi дiлянки до iT державноi peecTparrii здiЙСНЮеТЬСЯ За ДОКУI !{ еНТаЦiеЮ iЗ

землеустрою, яка стала пiдставою дrя ii формршtня,
У вiдповiдrостi до приписiв ч. j  ст. 791 зкУ сформованi земельнi дi.ltянкИ пiдлягшотЬ

державнiЙ реестрачii у .ЩержазНому земельному кqдастрi,

Частиною 4 ст. 79I  ЗКУ визначено, земепьна дiлянка ввalкаеться сформованою з моменту

присвоення iй к4дастрового номера.

Вра:tовуючи викJIадене, земельна дiлянка як об'ект речового права виникае викJIючно пО

фа* rу .дiй.r."rr" державноi реестрачii сформованоi земельноi дiляrrки, з моменту присвоення iй

вiдповiдного кадастрового номеру, по фаrсту визначенЕя ii площi, меж та внесення iнформацii про

неi до ,Щержазного земельного кадастру.

ЧастиноЮ1 ст. 1 ЗшсонУ Укршhи кПро доступ до публi.пlоi iнформшI ii>  визначено, що

публiчна iнформшriя  це вiдображЬна та задокументована будьякими засобапrи та на будьяких

ньсiях iнформшliя, Що бупа отримана або створена в проuесi виконtlнЕя суб'ектаrr,rи владних

no"Ho"a* eHb cBoix обовiязкiв, передбачених чинним зЕlконодавством, або яка знаходиться у

володiннi суб'ектiв владних повновахень, iнших розпорядникiв публiчноi iнформацii, визначених

ЦИМ ЗаКОНОМ' 
^ т 1 ?qтгпrrw ччПпо iHfionMaTriIo)) лс Iьний носiй, що мiститьЧастиною1 ст. 1 Закону < Про iнформачiю) документ _ MaTepraJ

iнформацiю, основними функцiями якого е ii збереження та передавання у часl та простор1,

З оглядУ 
"u ""* Йене, 

публiчноЮ iнформшliею е викJIючно iнформацiЯ, Що вiдповiдним

чином вiдображена та задокуIuентована будьЪкими засобаrr,rи та на будьяких носiях iнформаrrii,

тобто * or* pbr* ru iнформаuiя,що мiститься на вiдповiдному матерiальному Hocii.

Вiдповiдно до с. 16 Закону УкраrЪи кПро регулюванЕя мiстобудiвноi дiяльностi>

плtlнування територiй на мiсцевому piBHi здiйснюеться I I I JIл(oM розроблення та затвердження

генеральних планiв населених пунктiв, плшriв зонуванЕя територiй i детапьних планiв територiй,

ii оновлення та внесення змiн до них.

ВорзельсЬкою сепиЩною р4доЮ плfiI  зонуванЕя територii сепища не затверджений,

У зв'язку з вiдсутнi"r. "* * * оi 
мiстобулiвноi документаI I ii плшryваI Iня територiй щодо

мiстобудiвних потреб та iнвентаризilI iю земель не проведено, а тому землi, Що не переданi у

приватну власнiсть, не сформовшri (не мають 
"ra"u"ar"я 

цiлъового призначення, не встаrrовленi в

HaTypi iх межi та не мають визначеного мiсця розташування),

Враховуючи вищевикJIадене, Ворзельський старостиЕсlт11 .."зу:* : ,л'у: : :л_у:: :
iнформаuii щодо вiльних земельних дiлянок по вул, якi можуть буги використшti для

вказаного у запитi цiльового призначення,

В.о. старости

Бiлоконь Н.

Л.П. Федорук


