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  Катерина 

foi+reguest-91314-

fd12a2b0@dostuh.pravda.com.ua 

Управління інформаційного 
забезпечення та доступу до 
публічної інформації  
№ 4328 (з) від 26.08.2021 

 
 

За дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)               
Ситніченка Є.В. від 26.08.2021 № 4328 (з) Департаментом земельних  
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (далі – Департамент) Ваш запит на отримання 
публічної інформації від 25.08.2021 щодо надання інформації про земельні 
ділянки з кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 

8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:004 розглянуто та в межах 
повноважень повідомляється. 

За даними Міського земельного кадастру земельні (далі МЗК) ділянки з 
кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 
8000000000:85:316:004 не зареєстровані. 

Слід зауважити, що в МЗК облік будівель не ведеться. Таким чином, 
запитувана в пункті 3 інформація в Департаменті відсутня.  

Водночас зазначаємо, що відомості МЗК кадастру не є підтвердженням 
виникнення права власності (користування) земельними ділянками та носять 
виключно інформативний характер. 

mailto:xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx
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Крім того повідомляємо, що за поданням Департаменту Київська 
міська рада рішень про передачу у власність, надання у користування, зміну 
цільового призначення земельних ділянок з кадастровими номерами 
8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:004 не 
приймала та виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська 
державна адміністрація) розпоряджень про передачу у власність, надання у 
користування чи зміну цільового призначення зазначених земельних ділянок 
не видавав. 

Клопотання чи заяви стосовно зміни цільового призначення 
вищезгаданих земельних ділянок  до Департаменту не надходили. 

В зв’язку з вищевикладеним, запитувана інформація та копії 
документів у Департаменті відсутні. 

Відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України право 
власності на земельні ділянки, право оренди, а також право постійного 
користування земельними ділянками виникають з моменту державної 
реєстрації цих прав. 

Державна реєстрація речових прав на землю здійснюється відповідно 
до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень». 

Пунктом 3 частини першої статті 7 зазначеного закону визначено, що 
Міністерство юстиції України забезпечує створення та функціонування 
Державного реєстру прав та є його держателем.  

Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
можна отримати, в тому числі, за допомогою електронного 
сервісу kap.minjust.gov.ua.  

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр» Державний земельний кадастр - єдина державна 
геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах 
державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх 
використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх 
оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. 

Згідно з пунктом 4 Порядку ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  
№ 1051, держателем земельного кадастру є Державна служба України з 
питань геодезії картографії та кадастру (Держгеокадастр).  

Внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру 
здійснюється у встановленому законодавством порядку державними 
кадастровими реєстраторами, які входять до складу Держгеокадастру 
України та його територіальних органів. 

Публічна кадастрова карта доступна за посиланням: 
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta. Відповідно до статті 36 Закону 

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
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України «Про Державний земельний кадастр» перегляд, копіювання та 
роздрукування інформації про право власності та речові права на земельну 
ділянку здійснюються за умови ідентифікації особи. 

Інші питання порушені у Вашому запиті не відносяться до 
повноважень Департаменту, визначених Положенням про Департамент, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 (зі 
змінами) та відповідною інформацією Департамент не володіє. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу правового забезпечення- 

заступник начальника юридичного управління                                                                                     Марія Дегтяренко 

 

Заступник начальника управління землеустрою                                                      Дмитро Радзієвський 

 

Начальник відділу землеустрою 

Святошинського, Шевченківського, 
Подільського, Оболонського районів                            Раїса Олещенко 

 

Головний спеціаліст                                                                                                                                  Людмила Луцюк 
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