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Ваш запит вгд 1 1.02.2021 року про надап++я док мс+ггу (графгч+iих витяггв з публгчпо'i 
кадастровоi карги або г++формацгю для i,_гс+ггифгкаiгг'i зеыслыiих 1гляпок) з акг\а.iьi+ою 
гнформаигею инодо перелгку земельних дглинок :t:iя ве:гсiiiiя осибiастого ссляiiськиiо 
господарства (в тому числг земельнг дглянки заресстрованг для учаспикiв А"ГО), якг можить 
бути отриманг громадянами УкраТни в рамках реалгзаiгг'i права безоплатпого отримаiп+Я 
земельно? дглянки, передбачсного статгею 121 Земельного кодексу Украгни. розглянуго. 

За результатами розгляду повгдомлию наступне: 
- зггдно ч. 1 ст. 121 Зсмсльпиги кодексу Украiiш грома,дяпи ма+оть право ш 

безоплатну 1 ередачу Тм зспiельниХ :гг.iЯпок гз земс:iь :гсржавпоi або кому иальио'i власпосгг дЛЯ 
ведения оеобистого селяпського господарства пе бглыпе 2,0 гектара: 

- постанового Кабгнету Мгнгстргв Укра'гни вгл 17.01.2018 «Про внесения змгн до 
Стратегг'i удосконалення механгзму управлгпня в сферг викорг1сга1iня та охорогпм земель 
сгльськогосподарського призначенни державно'i власностг та розпоридженни ними» внессг+и 
змiни до постанови КМУ вiд 07.06.2017 .i 41 	якими закргi+лкэетьси пер+иочерговгсгь 
забезпечення земельними дгляпкам►+ ичасникгк аiтгигсрорис+1+чпоi операiгг'i. 

Разом з тим повгдомляго, що уповг+оважений орган з пита+iь мгстобудувагпiя 'га 
архгтектури —Департамент мгстобулування та архгтекг~ ри не в змозг забсзпечити вг,лкр+тггсть. 
доступнгсть та повноту гнфюрмацг'i про наявнгсгь вгльiивх земельних пглянок. так як зазначена 
гнформацгя вгдсутня. 

Вглповгдно до i остаовi Кабгiiсг М нiстрi з У край в вг:г 05.06.2019 N 476 «11ро 
затвердження Порядку i1ровсдс11 1Я ггiве1гiарггадiгг'i земе:iь та в1 гча+ 11я гакиМпэ. во вграгп.иi 
чиннгсть. деяких постанов КабгнеТу Мгнгстргв Укра'гни»: «1нвентаризацгя земель проводигьси 
з метою встановлення мiсця розташування об"ектгв землеусгро+о. 'ix меж. розмгргв. правового 
статусу, виявлення земель. ню не викорисговукггьси. викиристовуються нерацгонально або не 
за цгльовим приз+гаче+пiя\,. виивленiiя i коi+ссрваiггТ деградова+п+Х сгльськогосполарськгп 
уггдь i забруднених земель, встаногзлснпя кглькгсг+их та якгспиХ характеристик земе.'ь. 
необхгпних для ведения Державного земельного каластру. здгйсгiепг+я лержавного контролио 
за використанням та охороною земель i прийня"ггя на 'ix основi вiл овiлних рипень Органами 
виконавчо'i влади та органами мгсilевого самоврядування». 



В складг зведеного гнвентаризацгйного плану визначаються перелгки земсльпих 
дглянок (земель): 

- наданих у власпiсть (користування) з присвоепням каластрових номергв: 
- наданих у власпгсть (користування) без присвоения каластрових номергв: 
- не наданих у власнгсть та користування у розргзг уггль: 
- що використовуються без цок ментгв, якг посвгдчують рсчовг 1 iрава па них: 
- що використовуються не за ьнг:iiювим призначепням: 
- нерозподглених. певитребува++их земельних часток (па'гв): 
- вгдумерлог спа,ицини. 
Ргшенням третьо'i ceci'i Кам'янеiгь-11олгльськоi ради V111 скликання вгл 22.12.202() )Ф 

24/3 затверцжено внесення змгн до 11рограми розроблення мгсгибудгвног та землевпоря;шои 
документацг'i у мгстг Кам'янцг-11о;ггльськомп па 2020 - 2021 роки. 3аткерлжено'i ргшеь+пям К3 
(позачергово'i) ceci'i Кам'япсць-11олг_iьськоi мгсько'i ради V11 скликдььпя вгд 23 гру;и+я 2019 
року № 9/83 «Про затвердження 1 Iрограми розроблення мгсгобплгвно'i та землсвпорядно'i 
документацг'i у мгстг Кам'яь+цг-1 1одгльському на 2020 - 2021 роки». Зазначеною 1 Iрограмою 
передбачено виготовлення технгчних документацгй гз землеусгрою ь.цодо гнвентариза+нгТ 
земель. Пгсля завершения робгт по гнвентаризацг'i земель, гпформацгя ++голо вгльних земельььих 
дглянок в межах Кам'янеiгь-11олгльсько'i мгсько'i територга ыьо'i грома;иь буле розмгпгеь+о в 
вгльпому доступг па офгьггйг+ому сайтг мгсько'i рати. 

Додатково повгдомля+о, що вгдповглно до ст. 3б Законы Укра'гни «1 Iро J1ержавь+ий 
земельний кадастр». держава забезпечила доступ до основних даних Державного земельного 
кадастру. В публгчнгй кадастровгй картг, на яку мижпа перейти за посилаь+пям 
http://тар.lапд.уои.иа/kadastrova-kaгta  можна знайти ггтфшрма+ггю ььро кадасгровий гюмср 
земельноi дглянки, Т птежг, плоигп, форму влась+остг. 1 гi.i ьове 1 ри иначсппя. згi;гпо гз 
класифгкатором, а також надано можливгсть запитивати вг;юиосгг з 1lержавпого земельного 
кадастру стосовно суб'ектгв права власностг та речового права на земельнг Лгляпки за 
допомогою особистого елекгроги+ого цифрового пгдпис~. Окргм того. за допомогою ii`блг +ььог 
кадастровоi карги заявник можс визпачигись з бажагшм мгсцс.м розтаизування зспьс:iьног 

дглянки, яку в подальиьому мае бажанпя набути в:iаснгсть. 

Мгський голова М. 1 

Зюбрицька, 50348 
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