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Постійна комісія Київської міської 
ради з питань архітектури, 
містобудування та земельних відносин 

 

 

Управління інформаційного 
забезпечення та доступу до публічної 
інформації  
на № 2848 (з) від 11.06.2021  

 
На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Ситніченка Є.В. від 11.06.2021 № 2848(з) Департаментом земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі – Департамент) розглянуто Ваш запит на інформацію  

від 10.06.2021. 
Відповідно до 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 пунктом п’ятим частини другої статті 19 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» запит на інформацію має містити загальний 
опис інформації або вид, назву, реквізити та зміст документа, щодо якого 
зроблено запит. 
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З Вашого запиту на отримання публічної інформації неможливо 
встановити, за який саме період необхідно надати інформацію про кількість 
проєктів рішень Київської міської ради про передачу земельних ділянок у 
власність чи користування, які підготовлені і передані Департаментом на 
розгляд Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних 
відносин. 

Враховуючи викладене, з метою отримання бажаної інформації, 
пропонуємо Вам уточнити Ваш запит в цій частині. 

В межах компетенції повідомляємо, що набуття прав на землю у  
місті Києві регулюється Земельним кодексом України та Порядком набуття 
прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві, затвердженим 
рішенням Київради від 20 квітня 2017 року № 241/2463 (далі – Порядок). 

Відповідно до Порядку, Департаментом розглянуто заяву товариства з 
обмеженою відповідальністю «Геліос і М» від 25.02.2020  
№ 72005-004814293-031-03 (реєстраційний номер 492398984) про передачу 
земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування майнового 
комплексу будівель (споруд) на вул. Сирецькій, 49 у Подільському районі  
м. Києва та підготовлено відповідний проєкт рішення Київської міської ради, 
який 06.05.2020 передано до Київської міської ради для подальшого розгляду 
згідно з Регламентом Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579. 

З вказаним проєктом рішення Ви можете ознайомитись на офіційному 
сайті Київської міської ради (kmr.gov.ua) у розділі «Нормотворча діяльність». 

Інформація про прийняття Київською міською радою відповідного 
рішення у Департаменту відсутня. 

Стосовно другого та третього пунктів Вашого запиту, оскільки 
Департамент запитуваною інформацією не володіє, керуючись частиною 
третьою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
направляємо Ваш запит до Постійної комісії Київської міської ради з питань 
архітектури, містобудування та земельних відносин для розгляду в межах 
повноважень. 

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 ТЕРЕЩУК 
Олеся КОРНІЙЧУК  
202 79 82           № 2848 (з) від 11.06.2021 


