
 

 

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО 
КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ) 

 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000D1CB2800F0BC9200  

Підписувач Шейко Вадим Володимирович 

Дійсний з 26.03.2021 0:00:00 по 25.03.2023 23:59:59 

Департамент земельних ресурсів 

Н4В!zВВO/RiЕ~О   
 

05702-8648 від 22.04.2021 
 

 

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  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Ситніченка Є. В. від 15.04.2021 № 1892 (з) Департаментом земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі – Департамент) розглянуто Ваш запит на інформацію та 
повідомляється. 

Згідно із Законом України «Про Державний земельний кадастр» 

Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система 
відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх 
цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і 
якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і 
користувачами.  

Відповідно до частини другої статті 173 Земельного Кодексу України межі 
району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за 
проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальних одиниць. 

В. Богатир 

 

foi+request-84775-

34d12899@dostup.pravda.com.ua 

 

Управління інформаційного 
забезпечення та доступу до публічної 
інформації апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
на № 1892 (з) від 15.04.2021 
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Рішенням Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280 «Про 
затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста 
Києва на 2019 - 2021 роки» затверджено Міську цільову програму 

використання та охорони земель міста Києва на 2019 - 2021 роки (далі – 

Програма). 
Програмою перебачений захід 3.1 «Розробка проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж м. Києва». 
Відповідно до паспорту Програми її розробником є комунальне 

підприємство «Київський інститут земельних відносин». 
За наявною у Департаменті інформацією при розробленні проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва робочою групою 
комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» у 
режимно-секретному відділі віднайдено офіційні матеріали щодо встановлення 
в натурі (на місцевості) та закріплення межовими знаками встановленого зразка 
межі міста Києва Українським державним інститутом інженерно-геодезичних 
вишукувань та зйомок «УкрДІІГіс» у 1989-1990 роках. 

Відомості щодо межі міста Києва встановленої на підставі вищевказаних 
матеріалів не внесені до Державного земельного кадастру. У зв’язку з цим, 
Департаментом вживаються заходи щодо внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей про межу міста Києва. 

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 
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