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Управління інформаційного  
забезпечення та доступу до 

публічної інформації  
на № 1348 (з) від 19.03.2021 

 

 

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) Ваш запит від 18.03.2021    
розглянуто в межах компетенції та повідомляється.  

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

Оскільки Вами не вказується період за який запитується інформація, 
надаємо наявну у Департаменті інформацію за останні роки. 

Протягом 2019 року за поданням Департаменту Київською міською радою 

передано 24 земельні ділянки учасникам антитерористичної операції та 1 
земельну ділянку ветерану війни. У 2020 році за поданням Департаменту 
Київською міською радою передано 2 земельні ділянки ветеранам війни та 1 
земельну ділянку членам сімей загиблих учасників АТО. Протягом 2021 року за 
поданням Департаменту Київською міською радою рішення про передачу у 
власність земельних ділянок  учасникам антитерористичної операції та членам 
сімей загиблих учасників АТО не приймались. 
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В той же час, Земельним кодексом України, Порядком набуття прав на 
землю із земель комунальної власності у місті Києві та іншими нормативно-

правовими актами не передбачено обов’язку особи, що звернулась з 
клопотанням із земельних питань повідомляти про свій статус учасника 
бойових дій, у тому числі учасника бойових дій на сході України зі 
стримування збройної агресії Російської Федерації або надавати підтверджуючі 
цей статус документи. Відтак, таке повідомлення залишається на розсуд особи. 

Додатково інформуємо, що відповідно до Порядку виплати одноразової 
матеріальної допомоги киянам - уповноваженим членам сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції внаслідок участі в 
антитерористичної операції за належні для одержання або одержані ними 
земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, затвердженого рішенням Київської міської 
ради  від 09 жовтня 2014 року № 271/271 (у редакції рішення Київської міської 
ради від 23 липня 2020 року № 52/9131) перебачено здійснювати виплату 
матеріальної допомоги киянам – уповноваженим членам сімей загиблих киян – 

учасників антитерористичної операції за належні для одержання або одержані 
ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 

Щодо питання Вашого запиту «скільки серед ветеранів є осіб з 
інвалідністю у місті Києві», зазначимо, що інформація про здоров’я особи є 

персональними даними. Департамент не узагальнює такі  дані та не веде таку 
статистику, з огляду на їх особливу чутливість. Крім того,  Земельним кодексом 
України, Порядком набуття прав на землю із земель комунальної власності у 
місті Києві та іншими нормативно-правовими актами не передбачено обов’язку 
особи, що звернулась з клопотанням із земельних питань повідомляти такі 
персональні дані або надавати документи, що підтверджують інвалідність у разі 
її наявності. Департамент також не веде статистику осіб, яким передано 
земельні ділянки за статевою ознакою. Ведення Департаментом такої 
статистики не передбачено нормативно-правовими актами. Відтак, 
Департамент не володіє і не зобов’язаний володіти такою інформацією. 

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 
 
 
Анна Брожичек  279 58 72 

 

,    М. Зайчук 


