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I]a Battl заI]и1, /lo CyMcl,Koi обltасttоТ Ради tцо/lо надання iнформачiТ
стосовно наявнос,гi вi"lrьttих земеJIьtIих дi-1,1ягtок, якi ltle не наланi у користування
та можуть бути переланi безоt,l.itаr.но у приваl,ну в-паснiсть для булiвниuтва i
обслуговування жилоt,о будинку' господlарських булiвель i споруд; для
iндивiлуальногО дачногО булiвниrtтва, дJlя бу.,tiвниll,гва iндивiдуальних гаражiв;
Для веденнЯ особистого ссJIяrIськоI,о I,осIIодарс,гва. управлiння в межах
повноважегlь гtовiдIомJlяс rlpo L{acl,yIIHe.

t _ Згiдно iз частиною IlерlI]ою стаr-гi l ЗакоrIу УкраТни <Ilро доступ до
публiчнот iнформацiт> публiчна iнформаui' - u. вiлображеIlа та задокументована
буль-якими засобами та на буль-яких носiях iнформацiя, що була отримана або
створена в IIроцесi виконаtlня суб'сктами вJIалFIих гIовFIоважень своТх обов'язкiв,
передбаЧениХ чиLlниМ зaкorlo/laBc1,1]oM, або яка зl{ахо/iи.гься у володiннi суб'сктiв
ВЛаДНИХ ПОВНОВаЖеLIЬ, iгtших розlIоря/tttикiв гlуб,rti,лt-tоТ iнформаrцiТ, визначених
цим Законом. J'.

Важливою ознакою rrуб.lriчноТ iнформачiТ у розумiннi Закону с iT
попередНя фiксаrriя. З t{bol'o виIIJ]иt}ас, I[lo Закоtl реI,уJrюе вiлносини щоло достуIIу
ДО rrУб"lriЧНОТ iгrформаuiТ, яка вже icHyc i ше вимаI,ас у вiдrlовiдь на загIит
створювати певну iнформаuiю.

. Таким чином, пуб"пiчна iнформацiя мас знаходитись у воllодiннi суб'скта
ВЛаДНИХ ПОВНОВаЖень або iнl-ttих розпорядникiв публiчноТ iнформаuiТ у формi вже
створеr{ого локумента, який t]ри cKJla/lelttli Bi:tпoBi:ti на подiбний запит мас бути
JIише скопiйованим.

ФОРмУваНня ЗемеllьноТ лiлlянки tlередбачас визначеItня iT площi, меж та
внесення iнформаuiт про нет до /{ержавного земельного кадастру. Земельна
дiлянка вважаеться сформованою з момеtlту присвосt{ня Тй кадастрового номеру.
Вiдкрита iнформаrtiя Ilpo зарссс,гроI]аtli tIa а/tмiнiст,ративнiй територiТ СумськоТ
MicbKoj, ради зе]\{сJlь}li .,ti-lrяtlки вi;tображена в мережi Iнтерне.г на
загальнодоступнiй I lублiчнiй каztас,гровiй кар,гi Укратни, що поtlовнюсться через
територiальнi пiдрозztiли fiержгеокадастру, якi в тому числi ведуть архiви
землевпорядноТ документаrtiТ та iншtих /]oKyMeHTiB у сферi земJIекористування,
створених у попере.,lнi роки.



З урахуtsанням вишенаведеного повiдомля€мо пpo вiдсутнiсть в

управлiннi даних щодо конкретних сформованих земельних дiлянок запитуваного
цiльового призначення, шо tце не наданi громадянам у власнiсть в порядку
безоплатноТ при ватизацiТ, визначеI lому Земел ь[I и м кодексом УкраТн и.

Пр" цьому :]вертасмо yBaI,}, lr{o умоt]и використаrГня територiй та
KoHKpeTHhx земельtlих дi.ltянок на т,ерит,орiТ населених пункТiв визначаються у
затвердженiй мiстобулiвнiй документацiн ленеральних планах населених пунктiв,
планах зонування територiй та детальних планах т,ериторiй.

Згiдно чинt-tоТ мiс,гобулiвtrоТ документаtliскl MicTa Суми, а саме Проекту
внесення змitl дсl l,et-lepaJlbl]ol,o llJlaнy мiс,га Суми -r,a Ilлану зонування територiТ
MicTa Суми, в межах мiс,га вiдс}zтнi територiТ, що можуть бути використанi для
ведення особистого селянського господарства. оскiльки це не вiдповiдас
встановленом)z функttiональном}, зон}rванню та державним б)rдiвельним нормам.

С,госовно вi.ltьtlих земеIlьних дiлянок для ведення садiвництва та для
iндивiдуаJlьноl,о /{ачноI,о булiвltиrt,r,ва llсrвi/]омлясмо, що згiдно державних
будiвельних норм пункту 6.1.44 Б.2.2-12:2019 ДБН <Планування i забудова
територiй> розмiщення новот дачнот та садовот заб}rдови в межах населених
п)rнктiв не доп]ускасться, а рiшення СумськоТ MicbKoT ради щодо розроблення
детальIlих планiв l,ериторiй са/liвl-tичих товариств за межами територiй населених
ТlyHKTiB СумськоТ r,ери,горiа"rlьttоТ I,ромаllи не tlриймаJIись.

Шодо вiльних земельlIих lliлянок дJlя булiвrlиuтва i обслуговування
житJlового будинку та для булiвниц,гва iндивiдуальних гаражiв повiдомлясмо, що
управ"dнля архiтектури та мiс,гобулування СумськоТ MicbKoT ради не с

розпорядником iнформаLtiТ прсl наявнiсть на територiТ MicTa вiльних земельних
лiлянок для мiс,гобулiвlлих потреб ,га мо}ке надавати лиtllе iнформаrliю стосовно
умов допустимого використ,аtI}1я конкре,г}lих територiй у вiдtповiдностi до
затверлr*сеноТ Mi стобулi вноТ документацiТ.

Згiдно часl,ини 5 cT,aT,Ti 24 Закону УкраТни uПро регулювання
мiстобулiвноТ дiя-гIьностi>> достугltliсть iнформацiТ шодо функшiонального
Зонування rериl,орiй м. Суми, iсtlуючих т,а проектt{их планувальних обмежень
Ll{одо iх використанlIя, а також ,гериторiй, tllo можу,гь бути використанi для
рiзного роду мiстобулiвних потреб забезпечена шляхом функцiонування на
офiцiйному сайтi СумськоТ MicbKoT рали Геопорталу мiстобулiвного кадастру
(руфика <lокумеtl,ги)), BKлallKa <I'еогlортал <Мiстобудiвний кадастр м. Суми>
(https:i/kadastr.smr.gov.ualpor-tal/home/). /lo,rtaтKoBo [-еопортал пiдключений до
графiчноТ част,иtlи tlуб.lriчllоТ Ka2lac,t,poBoT карти УкраТни, яка вiдображас
iнформацiю щодо меж сформованих натериторiТ MicTa земельних дiлянок.

KpiM того комплекти креслень та текстових матерiалiв чинноТ
мiстобулiвноТ документацiТ розмiшlегti .,1.1lя вi-гlьного гlерегляду та скачування в

рУбрицi </J.окумеIiт,и))t вкладка кt{инна мiст,обулiвна локументацiя>, i Тх

використаFIня сtliльно з /lаними lIублiчrlсlТ кадас,гровоТ карти УкраТни
(https://map.land.gov.ualkadastrova-kafta), дозволя€ отримати первинI]у
iнфоРмацiю, необхiдrrу для формування запиту про умови використання
коНкретних земель[lих дiляtlок, Тх допустиме фуrlкшiональгtе використання та
можли BicTb вiдве:lеt-l ня.



Згiлrlо пуIlкту б с,гаr-гi l l8 Земеitьttо|,о Ko,1eKcy УкраТни lpомадяни,
зацiкав"llенi в o/lepжaliHi бсзоlt.llа,г}iо у в.ltасltiс,гь земельноТ /tiляrlки iз земель
лержавноТ або комунальноТ власнос,гi гtодають кJIоllотання до вiдгIовiдного органу
виконавчоТ влади або органу мiсцевого самрврядування, якиЙ гrередас земельнi
дiлянки державнот чи комунальнот власностi у власнiсть вiдповiдно до
повноI]аже}lь, визначеIIих с,г, l22 Зсме.rlьtIоI,о Ko.1teKcy УкраТни. У к-llопотаннi

l

зазначаються цlJILоt]е I1ри1]Ilаl]сIlt.tя ,]cMeJlb},loT iti;lянки т,а ii орiснтовнi розмiри. Що
клопотання додаються графiчнi ма,геfiiаllи, на яких зазначено бажане мiсце
розташування земеJl b[loT дi"пянки.

Враховуrочи зазначене, проIlону€мо в IIо/IальLIIому скористатися цими
ресурсами дJIя ознаЙом.llен}{я з умоI]ами лоIIJ-сl,имого функuiонального
використання територiй Micтa та формуванr,rя в IIо/lальlпому запиту u{одо
мож-ltивостi отримання конкре,г}Iих земеJIьI"Iих дi.ltягlок в Ilорядку, визначеному
Земельним кодексом УкраТни.
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