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   Юрію ШОВКУНУ 

 

Про надання інформації  
 

Шановний пане Юрію! 
 

Обласна державна адміністрація розглянула Ваш запит щодо надання  
інформації про наявність земель державної та/або комунальної власності, які 
ще не надані у користування та можуть бути використані та передані 
безоплатно у приватну власність та повідомляє наступне. 

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 
земельних відносин», який набрав чинності 27 травня 2021 року, внесено зміни 
до Земельного кодексу України (далі – Кодекс). 

Зокрема, підпунктом 58 пункту 4 розділу І зазначеного Закону розділ Х 
«Перехідні положення» Кодекс доповнено пунктом 24, відповідно до якого 
землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі 
державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких 
територіальних громад.  

Отже, розпорядження землями, про які йдеться у Вашому запиті, 
відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування в залежності від 
місця знаходження земельної ділянки. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про Державний земельний кадастр» 
(далі – Закон) Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна 
система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону 
України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про 
кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між 
власниками і користувачами. 

Статтею 20 Закону визначено, що відомості Державного земельного 
кадастру є офіційними. 
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Відповідно до статті 36 Закону на офіційному веб-сайті центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 
відносин, оприлюднюються картографічна основа, індексні кадастрові карти 
(плани) та всі відомості Державного земельного кадастру. 

Статтею 38 Закону передбачено такий вид інформації з Державного 
земельного кадастру, як довідка, що містить узагальнену інформацію про землі 
(території). 

Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 

визначено, що держателем Державного земельного кадастру є Держгеокадастр. 
Таким чином, для отримання потрібної інформації, Ви можете звернутись 

до органів місцевого самоврядування в залежності від бажаного місця 
розташування земельних ділянок або до Головного управління 
Держгеокадастру у Херсонській області для отримання інформації з 
Державного земельного кадастру. 

Згідно із частиною 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною 
інформацією, однак якому за статусом або характером діяльності відомо або 
має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному 
розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі 
відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання 
запиту належним розпорядником. 

Отже, Ваш запит щодо надання інформації про наявність земель 
державної та/або комунальної власності, які ще не надані у користування і 
можуть бути використані та передані безоплатно у приватну власність обласна 
державна адміністрація направила до Головного управління Держгеокадастру у 
Херсонській області як розпорядника інформації. 
 

З повагою 

 

Заступник голови  
обласної державної адміністрації                                     Едуард НАУМЕНКО 
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