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Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) за 
дорученням керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) Загуменного Д.М. від 16.07.2021             

№ 3537 (з) розглянуто Ваш запит від 15.17.2021 про надання інформації щодо 
вжиття заходів на виконання рішення Господарського суду міста Києва            
від 12.02.2019 у справі № 910/7250/18 і документів щодо їх виконання та 
повідомляється. 

Відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому органі Київської 
міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві 
державних адміністраціях, на підприємствах, в установах та організаціях, що 
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
затвердженої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 25.09.2018 № 1747 (зі змінами) 
(далі – Інструкція), діловодство у Департаменті здійснюється виключно з 
використанням інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний 
інформаційний простір територіальної громади міста Києва», створеної на базі 
програмного забезпечення електронного документообігу АСКОД інтегрованої до 
системи взаємодії (далі – система АСКОД). 

 

 

 

Андрію Яніцькому 
foi+request-88906-

e80f6133@dostup.pravda.com.ua 
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За допомогою системи АСКОД до Департаменту надійшло рішення 
Господарського суду міста Києва від 12.02.2019 у справі № 910/7250/18                   
(вх. Департаменту від 06.03.2019 № 057/2810) та постанова Північного 
апеляційного господарського суду від 15.06.2021 (вх. Департаменту                          
від 24.06.2020 № 057/9560). 

На виконання рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2019 у 
справі № 910/7250/18, залишеного без змін постановою Північного апеляційного 
господарського суду від 15.06.2021, Департаментом вжито заходів щодо внесення 
до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Реєстр) 
відомостей про припинення права оренди земельної ділянки з кадастровим 
номером 8000000000:79:108:0002 (речове право припинено 09.07.2021). 

Інформація про набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме 
майно є складовою відомостей Реєстру, отримати яку можна, зокрема, за 
допомогою електронного сервісу https://kap.minjust.gov.ua. 

Відповідно до положень статті 32 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» інформація про 
зареєстровані речові права, що міститься в Реєстрі, є відкритою, 
загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених цим Законом. 

Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна 
та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний 
вебсайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи 
(фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи 
іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі. 

Таким чином, законом встановлено окремий порядок отримання запитуваної 
інформації в частині надання документів, які підтверджують виконання 
вищевказаних рішень судів. 

Для отримання запитуваної інформації пропонуємо скористатись наданими 
роз’ясненнями. 

Водночас інформуємо, що відповідно до відомостей Реєстру земельна 
ділянка з кадастровим номером 8000000000:79:108:0002 перебуває у комунальній 
власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради. 

За наявною у Департаменті інформацією вказана земельна ділянка не 
передавалась на баланс будь-якій комунальній організації. 

Статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  
передбачається право запитувача на оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядників інформації. 
 

Перший заступник директора                                                  Віктор ДВОРНІКОВ 
 

 

 

 

 

 

Анна Мізін  
Лілія Поп 288 07 55 
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