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Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) 
розглянуто Ваш запит на отримання публічної інформації від 10.05.2021 та 
повідомляється. 

Відповідно до частини другої пункту 1.1 Положення про Департамент, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 (зі 
змінами) (далі – Положення) Департамент у межах своєї компетенції здійснює 
управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
землями державної власності в межах міста Києва, розпорядником яких є 
виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація), забезпечує проведення в місті земельної реформи, раціональне 
використання та охорону цих земель на території міста. 

Таким чином, до повноважень Департаменту не відноситься володіння 
інформацією за межами міста Києва. 

Також згідно з пунктом 2.3 Положення Департамент здійснює ведення 
Міського земельного кадастру. 

У Міському земельному кадастрі земельні ділянки, зазначені у Вашому 
запиті, не обліковуються. 

Відтак у Департаменту відсутня запитувана інформація. 

Водночас зазначаємо, що відомості Міського земельного кадастру не є 
підтвердженням виникнення права власності (користування) земельними 
ділянками, та носять виключно інформативний характер.   

Крім того, відповідно до пункту 1 частини першої статті 2 Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
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обтяжень» (далі – Закон) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, 
зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав 
шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно. 

Статтею 32 Закону встановлено, що інформація про зареєстровані права на 
нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, є 
відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків передбачених цим 
Законом. 

Пунктом 3 частини першої статті 7 Закону визначено, що Міністерство 
юстиції України забезпечує створення та функціонування Державного реєстру 
прав та є його держателем.  

Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно можна 
отримати, зокрема, за допомогою електронного сервісу https://kap.minjust.gov.ua. 

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 пункту 4 Порядку ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 

№ 1051, держателем Державного земельного кадастру є Держгеокадастр. 
Відомості з Державного земельного кадастру, можна отримати, зокрема, за 
допомогою електронних сервісів Держгеокадастру, що доступні за посиланням 
https://e.land.gov.ua/services. 

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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