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Управління інформаційного 

забезпечення та доступу до  
публічної інформації 
№ 4329 (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 № 4329 (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 земельну ділянку з 
кадастровим номером 8000000000:91:066:0102 розглянуто та в межах 
повноважень повідомляється. 

За наявною у Департаменті інформацією на підставі розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 21.04.1998 № 891 (копія 
додається) оформлено агрокомбінату «Пуща-Водиця» право постійного 
користування земельними ділянками загальною площею 418,91 га (кадастровий 
номер 8000000000:91:066:0014) для ведення сільськогосподарської діяльності у 
Мінському, Подільському та Шевченківському районах. 

В подальшому в результаті поділу зазначеної земельної ділянки 
сформовано 6 земельних ділянок, в тому числі і земельна ділянка з кадастровим 
номером 8000000000:91:066:0102. 

Відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України право власності 
на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди 
земельної ділянки 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». 
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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 за допомогою електронного сервісу https://kap.minjust.gov.ua. 

Частиною першою статті 1 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр» встановлено, що 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.  

Відповідно до пункту 4 Порядку ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року 
№ 1051, держателем земельного кадастру є Державна служба України з питань 
геодезії картографії та кадастру. Відомості з Державного земельного кадастру, 
можна отримати, в тому числі, за допомогою електронних сервісів 
Держгеокадастру, що доступні за посиланням map.land.gov.ua. 

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 
оскаржені в порядку, передбаченому статтею 23 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації». 
 

Додаток: на 4 арк. в 1 прим. 
 

 

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 

 

 

Раїса Олещенко  
Людмила Луцюк 279 74 12 
 

 

 

 

 


