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УКРАЇНА 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
 

вул. Хрещатик, 32-а, м. Київ, 01601 тел. (044) 279 58 72  
Контактний центр міста Києва (044) 15 51  E-mail: doc@kyivland.gov.ua  Код ЄДРПОУ 26199097 

 

 

 

Андрію Яніцькому 

foi+request-83245-

4520e5d9@dostup.pravda.com.ua 

 

Управління інформаційного 
забезпечення та доступу до публічної 
інформації  
на № 1128 (з) від 09.03.2021 

 

За дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Ситніченка Є. В.             
від 09.03.2021 № 1128 (з) Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – 

Департамент) розглянуто Ваш запит на інформацію від 05.03.2021 та 
повідомляється. 

Відповідно до статтей 40, 41 Податкового кодексу України, адміністрування 
податків та зборів, а також контроль за дотриманням вимог податкового та іншого 
законодавства покладено на контролюючі органи.  

Контролюючими органами є податкові органи (центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні 
органи) - щодо дотримання законодавства з питань оподаткування центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його 
територіальні органи. 

Ведення обліку платежів у розрізі платників не відноситься до компетенції 
Департаменту, визначеної Положенням про Департамент, затвердженим 
рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 (в редакції рішення 
Київської міської ради від 10.03.2016 № 144/144). Відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку 
податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (зі змінами) здійснюється 
контролюючими органами. 

У зв’язку з вищевикладеним, Департамент не володіє інформацією щодо 
суми, сплаченої товариством з обмеженою відповідальністю «Господарник» (код 
ЄДРПОУ - 30971302) (далі – Товариство) за використання земельної ділянки, 
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порядку розрахунку та визначення коефіцієнтів земельних платежів (податків або 
орендної плати). 

За наявною у Департаменті інформацією наданою листами Головного 
управління Державної податкової служби у м. Києві від 16.01.2021                

№ 734/5/26-15-13-01-15 та від 28.01.2021 № 2146/5/26-15-13-01-15 Товариство 

станом на 01.01.2021 не є боржником по сплаті орендної плати за землю. 
Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, 

розміщена на офіційному сайті (вебпорталі) Державної податкової служби 
України за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/. 

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 
оскаржені в порядку, передбаченому статтею 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації». 

  

 

Заступник директора                                                        Вадим ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олексій Коляденко 

Ірина Гаражун 202 79 87 
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