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Вiдповiдно до Порядку веденЕя ,Щержавного земельного кадастру,
затвердженого Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи Ns 1051 вiд |7.|0.20|2
надання громадянам довiдок про наявнiсть у ,Щержавноtvry земельIIомУ КаДаСТРi

вiдомостей про одержання у власнiсть земельноi дiлянки в меЖах НОРМ

безоплатноi приватизацii за певним видом i] цiльового призначеншI
(використання) вiдноситься до вiдомостей, якi мiстятъся в .ЩеРЖаВНОМУ

земельному кадастрi.
Надання вiдомостей з .Щержавного земельного кадастру здiЙснюетьСЯ

державними кадастровими реестраторами вiдповiдно до Закону УкраiЪИ "ПРО

,Щержавний земельний кадасцl".
Враховуючи викJIадене, керуючись п. 3 ст. 22 Закону Украiни оПро

доступ до публiчноi iнформацii>, Б1^lанська MicbKa рада напраВляе За

належнiстю запит гр. НадiТ, який надiйшов на електронну пошту
gromada@bucha-rada.gov.ua щодо надання довiдки про нЕrявнiсть у.ЩержавноМУ
земельному кадастрi вiдомостей про одержання у власнiсть земельноi дiляНКИ У
межах норм безоплатноi приватизацiТ за певним видом ii цiльового приЗнаЧеННЯ

(ВИКОПИ;ТЁ#];r"rи 
розгляду просимо повiдомити гр. надiю на зазначену в

запитi електронну адресу. Копiя запиту додаеться.

,Щодаток (на першого адресата) : на 2 арк. в

Заступник мiського головп

Вик. Крячок
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Надiя
foi+request-82б89-0ecea73 5 @dostup.pravda.com.ua

Ваш запит про надання iнформацii розглянуто.
Повiдомляемо, що органи мiсцевого самоврядування не мають

повноважень розпоряджатись землями, що перебувають у державнiй власностi ,

тому надати iнформацiю про вiльнi земельнi дiлянки державноi власностi, якi
можуть бути переданi у власнiсть чи користування для ведення особистого
селянського господарства, для ведення садiвництва, дJIя будiвництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд
(присадибна дiлянка), для iндивiдуального дачного будiвництва, для
будiвництва iндивiдуальних гаражiв в селищi Ворзель MicbKa рада не мае
можливостi.

Вiдповiдно до положень cTaTTi 1 Закону УкраiЪи пПро доступ до
публiчноi iнформацii) публiчна iнформацiя це вiдображена та
задокументована будь-яким способом та на буль-яких носiях iнформацiя, що
була отримана або створена в процесi виконання суб'ектами владних
повноважень cBoik обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв
публiчноi iнформацii, визначених цим Законом.

Вiдповiдно до ст. 35 Закону УкраiЪи <Про землеустрiЬ> одним iз видiв
робiт iз землеустрою в складi якоi встановлюеться мiсце розташування об'ектiв
землеустрою, формуеться перелiк земельних дiлянок комунальноi власностi не
наданих у власнiсть чи користування, е iнвентаризацiя земель.

Оскiльки iнвентаризацiя земель, населеного гrункту селища Ворзель,
вiдповiдно до Порядку проведення iнвентаризацii земель, затвердженого
Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи J\b 476 вiд 05 червня 2019 року не
проводилась, тому перелiк та графiчнi матерiали мiсця розташування вiльних
земельних дiлянок комунальноi у власнiсть чи
користування не формув€Llrись.

Засryпник мiського голови

наданих

Вик. Крячок
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