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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 

 

 

 

 

  Катерина 

foi+reguest-91314-

fd12a2b0@dostuh.pravda.com.ua 

Управління інформаційного 
забезпечення та доступу до  
публічної інформації 
№ 4331 (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 № 4331 (з) Департаментом земельних  ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) Ваш запит на отримання публічної інформації від 25.08.2021 

щодо надання інформації про земельну ділянку з кадастровим номером 
8000000000:85:319:0046 розглянуто та в межах повноважень повідомляється. 

Рішенням Київської міської ради від 20.12.2016 № 690/1694 «Про 
передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНТЕРСТРОЙ ГРУП» земельних ділянок для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлових будинків з паркінгом та вбудовано-прибудованими 
адміністративними приміщеннями і закладами громадського харчування на 
вул. Електриків, 28 у Подільському районі м. Києва» передано зазначеному 
товариству в оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,6697 га 
(кадастровий номер: 8000000000:85:319:0046) (копія рішення додається). 

09.02.2017 укладено договір оренди земельної ділянки, реєстровий 
номер 80. 

Окрім цього інформуємо, що статтею 32 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що 
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інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що 
міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною та 
платною, крім випадків, передбачених цим Законом.  

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

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 

 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 
 

 

 

 

 

Начальник відділу правового забезпечення- 

заступник начальника юридичного управління                                                                                     Марія Дегтяренко 

 

Заступник начальника управління землеустрою                                          Дмитро Радзієвський 

 

 

В.о. начальника відділу землеустрою 

Святошинського, Шевченківського, 
Подільського, Оболонського районів                            Раїса Олещенко  

 

 

 

Головний спеціаліст                                                                                                                                    Людмила Луцюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раїса Олещенко  

Людмила Луцюк (044)  279 74 12                     


