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За дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
Є. Ситніченка  від 15.03.2021 № 1240 (з) Департаментом земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі – Департамент) Ваш повторний запит на отримання 
публічної інформації від 11.03.2021  розглянуто та в межах повноважень 
повідомляється. 

На Ваші аналогічні звернення Департамент надав відповідь листами  
від 09.03.2021 № 0570202/1-5141 та від 15.03.2021 № 0570202/1-5544. 

Повторно інформуємо, що у відомостях Міського земельного кадастру 

(далі – МЗК) земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001 
площею 24,06 га не обліковується. 

Дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
відновлення (встановлення) меж земельної ділянки з кадастровим номером 
8000000000:90:113:0001 в натурі (на місцевості) Департаментом не надавався.  

Рішення про передачу у власність або користування будь-яким особам 
земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:113:0001 Київська 
міська рада за поданням Департаменту не приймала. 

На момент надання відповіді технічна документація із землеустрою щодо 
відновлення (встановлення) меж земельної ділянки з кадастровим номером 
8000000000:90:113:0001 в натурі (на місцевості) до Департаменту не надходила. 

Сергію Петруку 

 

 

Управління інформаційного забезпечення 
та доступу до публічної інформації  
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В Департаменті відсутня інформація щодо подання скарг на дії 
кадастрового реєстратора щодо реєстрації земельної ділянки з кадастровим 
номером 8000000000:90:113:0001, відтак Департамент не може надати її копію. 

В той же час, відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр», виконавці робіт із землеустрою та 
землеоціночних робіт, посадові особи, які здійснюють формування та/або 
внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об'єкти 
Державного земельного кадастру, державні кадастрові реєстратори за 
порушення законодавства у сфері Державного земельного кадастру несуть 
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну 
відповідальність у порядку, встановленому законом. 

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

 

 

Заступник директора –  

начальник управління землеустрою                                         Валентина ПЕЛИХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу землеустрою 

Голосіївського, Печерського, Солом'янського       

районів Департаменту земельних ресурсів                             Алла КУЗНЕЦОВА 

 

 

 

 

Алла Кузнєцова 202 79 96 

 


