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Про надання інформації

На Ваш запит від 21.12.2021 (зареєстрований у Львівській міській раді
21.12.2021 за № 3-Д-ЗПІ-2385-24) про надання інформації щодо земельних
ділянок, які у період з 01.01.2016 до 23.12.2021 були передані у власність або
надані в користування юридичним особам (які зареєстровані у організаційно-
правовій формі кооператив або їх різновидів), в межах наданих повноважень,
повідомляємо.

Облік та систематизація земельних ділянок, які передані у власність або
надані в користування юридичним особам (які зареєстровані у організаційно-
правовій формі кооператив або їх різновидів) в частині (розрізі) сукупних
параметрів, зазначених у Вашому запиті, управлінням земельних ресурсів не
ведеться.

Відповідно до ст. 10¹ Закону України “Про доступ до публічної інформації”,
публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у
форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами,
вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.
Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого
вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати,
публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у
поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного
продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим
посиланням на джерело отримання такої інформації.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у
формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на
єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.
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Закон регулює відносини щодо допуску до публічної інформації, яка вже
існує, є заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом інформації і не вимагає
у відповідь на запит створювати певну інформацію.

На виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"
та з метою забезпечення прозорості і відкритості суб’єктів владних
повноважень, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до
публічної інформації у формі відкритих даних для їх подальшого вільного
використання та поширення публічна інформація Львівської міської ради,
зокрема, прийняті рішення (ухвали) щодо регулювання земельних відносин,
постійно та систематично оприлюднюється на офіційному веб-сайті в мережі
Інтернет за адресами: www.city-adm.lviv.ua та lvilrada.gov.ua/.

Також законодавство надає Вам право оскаржити відповідь у
встановленому порядку.

Додаткову інформацію з цього приводу, можете отримати, звернувшись до
спеціалістів інформаційно-аналітичного відділу управління земельних ресурсів
департаменту містобудування за номером телефону 2975-939.

Інформацію щодо вирішення будь-яких інших проблем Ви можете
отримати у Центрі надання адміністративних послуг у приміщенні Львівської
міської ради за адресою: пл. Ринок, буд. 1 та на гарячій лінії міста за номером
1580.

З повагою
заступник начальника
управління земельних ресурсів Ельвіра КОЛОС
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