
 

 

 

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО 
КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ) 
 

Сертифікат 3ED5083160DBC59B040000000146000061521000  

Підписувач Шмуляр Олег Васильович 

Дійсний з 24.11.2020 по 24.11.2021 

Департамент комунальної 
власності м. Києва 

Н4В!zВВO/h<j!О   
 

062/06-13-3246 від 24.05.2021 
 

 
 

УКРАЇНА 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
 

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА 
 

вул. Хрещатик, 10, м. Київ, 01001,  тел./факс (044) 202-61-51  

Контактний центр міста Києва (044) 15 51  E-mail: gukv@gukv.gov.ua  Код ЄДРПОУ  19020407 
 

 

 

Артуру Захаруку 
foi+request-86908-

cd335264@dostup.pravda.com.ua 

 

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – 

Департамент), опрацювавши Ваш запит на отримання публічної інформації, 
який був надісланий через сайт «Доступ до Правди» щодо підстав встановлення 
шлагбауму на прибудинковій території будинку на Голосіївському проспекті, 
68, в межах компетенції повідомляє наступне. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» 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. 

Згідно з частиною першою статті 19 Закону під запитом на інформацію 
розуміється прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 
інформацію, що знаходиться у його володінні. 

Департамент не наділений повноваженнями щодо здійснення контролю за 
організацією будівництва, ремонту, реконструкції, експлуатації автомобільних 
доріг, вулиць та  прилеглої до житлових будинків території, в тому числі за 
встановленням засобів обмеження дорожнього руху. 
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Інформація щодо підстав встановлення шлагбауму та бетонних напівкуль 
на прибудинковій території будинку на Голосіївському проспекті, 68 у 
Департаменті відсутня. 

 

 

Перший заступник директора                                Олег ШМУЛЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальність за точність та достовірність викладеної у цьому листі 
інформації несе головний спеціаліст відділу формування та розподілу майна 
Департаменту комунальної власності м. Києва Голуб І.Д. 
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Ірина Малютіна 

Ігор Голуб 202 61 05 
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