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Розглянувши ваш iнформачiйний запит вiд Og.10.2O2t року управлiння
мiстобулування та архiтектури повiдомляс наступне.

ЗГiднО cTaTTi 24 Закону Украiни uПро регулювання мiстобудiвноi
ДiЯЛЬНОСтi> уповноваженi органи з питань мiстобудування та архiтектури i
центраJIЬний орган виконавчоТ влаДИ, ЩО реалiзуе державну полiтику у сферi
земельних вiдносин, забезпечують вiдкритiсть, доступнiсть та повноту
iНфОРМацii про наявнiсть на територiТ вiдповiдноТ адмiнiстративно-
територiальноi одиницi земель державноI та комун€tльноi власностi, не наданих
у користування, що можуть бути використанi пiд забулову, Про наявнiсть
ОбМеЖень i обтяжень земельних дiлянок, мiстобулiвнi умови та обмеження в
мiстобулiвному i державному земельному кадастрах.

За змiстом статей l, ЗЗ Закону Украiни uПро державний земельний
КаДаСТР) вiДомостi про землi, розтаurованi в межах державного кордону
УКРаiНи, ix цiльове призначення, обмеження у iх використанн[, а також данi про
кiЛькiсну i якiсну характеристику земель, Тх оцiнку, про розподiл земель мiж
ВЛаСНИКаМИ i користувачами с даними державного земельного кадастру. Облiк
ЗеМеЛЬ, ЩО вiдОбраЖас данi, що характеризують земельнi дiлянки за площею,
СКЛаДОМ ЗеМелЬнИх Угiдь вiдповiдно до затвердженоi класифiкацiТ, розподiлом
ЗеМеЛЬ За ВЛасНиками (користувачами) ведеться територiальними органами
ЗеМеЛЬнИХ pecypciB. Облiк кiлькостi земель за власниками та користувачами
ЗдiЙСнюсться з використанням iнформацii про речовi права на земельнi дiлянки,
ОТРиманоТ в порядку iнформацiЙноi взасмодiТ мiж Щержавним земельним
кадастром та lержавним ресстром речових прав на нерухоме майно.

Механiзм обмiну iнформацiсю мiж кадастрами та iнформаuiйними
СИСТеМаМИ ВИЗначае Порядок iнформацiЙноТ взасмодii мiж Щержавним
ЗеМеЛЬНИМ каДасТроМ, iншими кадастрами та iнформачiЙними системами
затверджений постано]]ою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03.06.20 l З JYg 483.

Пунктом 4 порядку визначено, що взаемодiя мiж кадастрами та
iНфОРмацiйними системами здiйснюеться шляхом надання картографiчноi
ОСНоВи Та iншоi iнформацiТ Щержавного земельного кадастру для iнших
КадаСтрiв та iнформацiЙних систем, а також шляхом надання до !ержавного
ЗеМельного кадастру геопросторових даних та iнших матерiалiв кадастрiв та
iнформаuiйних систем.



2

вiдповiдно до пункту 7 порядку обмiну даними мiж Щержавним земельним
кадастром, iншими кадастрами та iнформацiйними системами, визначення
змiсту таких даних здiйснюються за згодою з Мiнагрополiтики, держателями
кадастрiв та iнформацiйних систем органiв виконавчоi влади або договорами
мiж держателем Щержавного земельного кадастру та держателями iнших
публiчних i приватних iнформацiйних систем.

| , На сьогоднi взасмодiя мiж мiстобулiвним та земельним кадастром не в
повнlй Mlpl дозволяс отримувати необхiднi данi стосовно земельних дiлянок.

Разом з тим, повiдомлясмо, що на даний час мiстобудiвний кадастр MicTa
Рiвного не вiдповiдас вимогам складу та змiсту iнформацiйних pbcypciB
системи мiстобулiвного кадастру згiдно дБН Б.1.1-16:201З <Склад та змiст
мiстобулiвного кадастру>>, оскiльки € таким, що перебувас на етапi наповнення.

Таким чином, iнформацiя щодо наявностi вiльних земельних дiлянок у
межах PiBHeHcbKoi MicbKoi територiальноi громади в Управлiннi вiдсутня.

Застугrник начальника управлiння В. Качмар
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