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УКРАЇНА 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
 

вул. Хрещатик, 32-а, м. Київ, 01601 тел. (044) 279 58 72  
Контактний центр міста Києва (044) 15 51  E-mail: kyivland@kyivcity.gov.ua  Код ЄДРПОУ 26199097 

 

 

 

Кирилу Овсяному 
 

foi+request-91233-

b7abb483@dostup.pravda.com.ua 
 

Головне управління ДПС у м. Києві 
 

вул. Шолуденка, 33/19, Київ, 04116 
 

Управління інформаційного  
забезпечення та доступу до 
публічної інформації  
на № 4231 (з) від 19.08.2021 

 

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) на виконання 
доручення заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) Ситніченка Є. В. від 19.08.2021 № 4231 (з) 
у межах повноважень розглянув Ваш запит від 18.08.2021 та повідомляє. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
(далі – Закон) 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. 

Рішенням Київської міської ради від 28.07.2016 № 907/907 передано публічному 
акціонерному товариству "Київський річковий порт", за умови виконання пункту 3 
цього рішення, в оренду на 15 років земельну ділянку з кадастровим номером 

8000000000:85:319:0085, для експлуатації та обслуговування майнового комплексу на 
вул. Електриків, 23-б у Подільському районі м. Києва із земель комунальної власності 
територіальної громади міста Києва у зв'язку з набуттям права власності на майно 

(копія вказаного рішення додається). 
Повідомляємо, що  офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, 

зміни або припинення прав, зокрема права власності на майновий комплекс на                 
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вул. Електриків, 23-б у Подільському районі, обтяжень таких прав здійснюється 
шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно. 

Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127. 

Зазначаємо, що Департамент не є розпорядником інформації щодо умов передачі 
майнового комплексу на вул. Електриків,  23-б у Подільському районі. 

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

Також зазначаємо, що ведення обліку нарахованої і сплаченої орендної плати 
орендарями земельних ділянок не відноситься до повноважень Департаменту, 
визначених Положенням про Департамент, затвердженим рішенням Київської міської 
ради від 19.12.2002 № 182/342 (в редакції рішення Київської міської ради             
від 10.03.2016 № 144/144). 

Відповідно до статей 40, 41 Податкового кодексу України адміністрування 
податків та зборів, а також контроль за дотриманням вимог податкового та іншого 
законодавства покладено на контролюючі органи. Контролюючим органом є 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його 
територіальні органи. 

У зв’язку з вказаним та зважаючи на положення статті 22 Закону направляємо 
копію Вашого запиту до Головного управління ДПС у м. Києві для надання відповіді 
на  друге питання цього запиту. 

Статтею 23 Закону передбачається право запитувача на оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності розпорядників інформації. 
 

Додатки: 1. копія рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 907/907  в форматі 
файлу .pdf  на 2 арк. в 1 прим. першому адресату; 

                 2. копія запиту на 1 арк. в 1 прим. другому адресату. 
 

Перший заступник директора                                                              Віктор ДВОРНІКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анна Мізін  

Катерина Самчук 288 07 55 
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