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УКРАЇНА 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
 

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА 
 

вул. Хрещатик, 10, м. Київ, 01001,  тел./факс (044) 202-61-51  

Контактний центр міста Києва (044) 15 51  E-mail: property@kyivcity.gov.ua  Код ЄДРПОУ  19020407 
 

 

Катерині 
foi+request-92443-

a68e930d@dostup.pravda.com.ua 

 

Державне управління справами 

 

Департамент охорони здоров’я 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
 

Департамент охорони культурної 
спадщини виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

 

На виконання доручення виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 16.09.2021 № 4820(з) 
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – 

Департамент), опрацювавши запит на отримання публічної інформації від 
15.09.2021 № б/н про надання інформацію щодо нерухомого майна на             
вул. Паркова, 3/5 та вул. Паркова, 7, в межах компетенції повідомляє 
наступне. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» 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. 
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Згідно з частиною першою статті 19 Закону під запитом на інформацію 
розуміється прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 
інформацію, що знаходиться у його володінні. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
26.09.2007 № 782 «Про передачу нежитлових будівель у м. Києві» в 
управління Державного управління справами передано нежитлові будівлі, 
розташовані за адресою: м. Київ, Паркова дорога, 3-5-7 (літери А, Б). 

Крім того, за інформацією Департаменту охорони здоров’я 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 08.04.2019 № 061-3812/08.02 нежитлові будівлі (літери В, 
Д) за вказаною адресою закріплені на праві оперативного управління за 
Департаментом охорони здоров’я, характеризуються аварійним станом, 
відсутністю доступу до них, окремого під’їзду, тощо, що унеможливлює їх 
ефективне використання, як окремого об’єкта господарювання. 

Відповідні повноваження щодо ведення реєстру об’єктів культурної 
спадщини, що розташовані на території міста Києва, у Департамента 

відсутні. Департамент не є належним розпорядником інформації щодо 
використання нерухомого майна за вказаними адресами. 

На підставі наведеного вище, керуючись вимогами п. 3 ст. 22 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію 
направляємо до Державного управління справами, Департаменту охорони 
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), Департаменту охорони культурної спадщини 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), як до належних розпорядників інформації, для надання 
відповіді запитувачу в частині, що стосується. 

 

Додаток: в 1 прим. на 1 арк. на другу-четверту адреси. 
 

 

Перший заступник директора    Олег ШМУЛЯР 

 

 

 
 

 

Відповідальність за точність та достовірність викладеної у цьому листі інформації несе 
головний спеціаліст відділу формування та розподілу майна Департаменту комунальної 
власності м. Києва Голуб І.Д. 
 
 
 

Ірина Малютіна 

Ігор Голуб 202 61 05 

 спр. № 062/06/13 на № 4820 (з) 


