
 

ВИНОГРАДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
вул. Ларіонова,7, с. Виноградове Херсонського району Херсонської області , код ЄДРПОУ 04402327,  

e-mail: vinradas@ukr.net,тел. 58-183;факс 58-169 

від 17.01.2022 №______________________________________________          на №   від                                           
Олександру Ніколаєнку 

на лист з електронної адреси: 
                                           foi+request-98780-abe9b454@dostup.pravda.com.ua   

      

Стосовно листа, який 11.01.2022 року надійшов на електронну пошту 
Виноградівської сільської ради з пошти foi+request-98780-abe9b454@dostup.pravda.com.ua 

від Ніколаєнка Олександра, повідомляємо наступне. 
Так, в електронному листі заявник зазначає, що на підставі статей 1, 13, 19, 20 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» просить надати наступну 
інформацію (наступні документи): перелік земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення які були передані із державної у комунальну власність із зазначенням 
детальної інформації по кожній земельній ділянці. 

В свою чергу повідомляємо, що згідно актів приймання-передачі від 26.09.2018, 

30.11.2020, 15.01.2021 років управління Держгеокадастру в Херсонській області передало 
із державної власності до Виноградівської сільської об’єднаної територіальної громади у 
власність   278 земельних ділянок на загальну площу 4272,6460 га. 

У відповідних актах приймання-передачі, міститься детальна інформації по кожній 
земельній ділянці (кадастровий номер, місце розташування, площа, цільове призначення, 
відомості про обтяження речових прав, відомості про обмеження у використанні). 

Слід зазначити, що інформація яка запитується у листі від 11.01.2022 року є 
об’ємною, та передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, а в 
штаті сільської ради немає окремого працівника/коштів для копіювання документів. В 

свою чергу, у відповідності до ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», у разі, 
якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів 
обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на 
копіювання та друк. 

Разом з тим, з метою задоволення запиту від 11.01.2022 року, Виноградівська 
сільська рада надає відповідну інформацію надаючи копії актів приймання передачі 
земельних ділянок із державної власності до комунальної власності Виноградівської 
сільської об’єднаної територіальної громади, в яких міститься детальна інформація по 
запитуваних земельних ділянках.  

 

      

Додаток: 
- копії актів приймання передачі земельних ділянок  із державної власності до 
комунальної власності Виноградівської сільської об’єднаної територіальної громади в 
сканованому варіанті на 24 аркушах. 

 

Сільський голова                                Сергій ШМАТЕНКО 

 
Виконавець: 
Дівль В. 
0958836188 

 

             

 

 
 

Сертифікат 
58E2D9E7F900307B04000000C0741100C6048100  

Підписувач Шматенко Сергій Вілійович 

Дійсний з 18.02.2020 23:00:00 по 18.02.2022 23:00:00 

Виноградівська сільська територіальна громада 

Н4В#ВВВД:#lz*О   
Н-2-02-22/22//700-13-08-181 від 17.01.2022 
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