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Про розгляд запиту на інформацію 

Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області 
розглянуло Ваш інформаційний запит на отримання публічної інформації 
від l 8.0 l .2021 № 18/01/21/03 та в межах своїх повноважень повідомляє 
наступне. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь
якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб'єкта владних повноважень своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у вол0дінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом. 

Статтею 19 вищевказаного Закону визначено, що запит на інформацію -
це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію. 
що знаходиться у його володінні. 

Звертаємо увагу, що пунктом З статті 22 Закону У країни «Про доступ до 
публічної інформації» відлік строку розгляду запиту на інформацію 
починається з дня отримання запиту належним розпорядником. 

За інформацією, наданою відділом Дніпровському районі Головного 
управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, відповідно до 
книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на 
право постійного користування землею, договорів оренди землі, станом 
на 31.12.2012, за rm «ХЕЛП» (ЄДРПОУ 314336304633) зареєстровано право 
власності на землю на території Новоолександрівської сільської ради 
Дніпропетровського (нині Дніпровського) району Дніпропетровської області, 
площею 44,0 га, за цільовим призначенням - для комерційного використання, 
на підставі державного акту на право власності на землю серія ДП № 006162, 
реєстраційний номер 19 від 16.08.2001, виданий на підставі договору купівлі-
продажу земельної ділянки несільськоrосnодарського 
ЛЕВ No 027113 від 13.06.2001, кадастровий номер відсутній. 
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