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АПАРАТ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОСТУПУ ДО 
ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

вул. Хрещатик, 36, м. Київ 01044, тел. (044) 202-74-61, (044) 202-76-42 

е-пошта uizdpi@kievcity.gov.ua, e-пошта для запитів на публічну інформацію: zapyt@kma.gov.ua 

ЄДРПОУ 37853361 
 

Олександра 

foi+request-89637-

990f8f83@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановна пані Олександро! 
 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) листом із Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 
22.07.2021 № 26-12500/261-2 надійшов Ваш запит на інформацію від 18.07.2021 
щодо земельної ділянки на вул. Половецькій, 4. 

Запит зареєстровано 23.07.2021 в управлінні інформаційного забезпечення 
та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за № 3658(з) та у частині 
питання № 2 – запит направлено до Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) для розгляду та надання відповіді в межах компетенції відповідно 
до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Щодо питання № 1 запиту інформуємо про наступне. 
Пунктом 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

(далі – Закон) визначається поняття публічної інформації, а саме: 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. 

Визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь 
зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у 
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації. 
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Не є інформаційним запитом звернення, для відповіді на яке необхідно 
створити інформацію, крім випадків, коли розпорядник інформації не володіє 
запитуваною інформацією, але зобов’язаний нею володіти (пункт 1 частини 
першої статті 22 Закону). Частиною п’ятою статті 19 Закону визначені основні 
вимоги до запиту на інформацію. 

Враховуючи викладене на підставі пункту 2 частини п’ятої статті 19 та 
пункту 4 частини першої статті 22 Закону виконавчий орган Київської міської 
ради (Київська міська державна адміністрація) не може надати задовольнити 
Ваш запит на інформацію у частині питання №1 через невідповідність його 
предмета вимогам Закону. 

 

Одночасно повідомляємо, що подати звернення Ви можете одним із 
наведених нижче способів:  

1. Телефоном, за номером Комунальної бюджетної установи «Контактний 
центр міста Києва» – 15-51.  

2. Заповнити електронну форму подачі звернення на сайті Комунальної 
бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» https://1551.gov.ua/.  

3. Письмово, поштою на адресу виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) м. Київ, 01044, вул. Хрещатик, 36.  

4. Письмово, електронною поштою на електронну адресу: 
zvernen@kmda.gov.ua.  

Звертаємо увагу, що оформлення звернення має відповідати вимогам статті 
5 Закону України «Про звернення громадян» та адресувати його слід Київському 
міському голові, голові Київської міської державної адміністрації.  
 

Відповідь на питання№ 2 відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» Вам буде надана окремо. 

Одночасно інформуємо, що згідно зі статтею 23 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу 
або суду. 
 

З повагою 

 

Т.в.о. начальниці відділу забезпечення 

доступу до публічної інформації    Катерина КУЛІКОВСЬКА 
 

 

 

 
Труба Юлія  202 76 00 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n185

