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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

Єгор Березницький

Управління інформаційного 

забезпечення та доступу до 

публічної інформації
№ 5491 (з) від 26.10.2021

За дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Ситніченка Є.В. від 26.10.2021 № 5491 (з) Департаментом земельних  

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (далі – Департамент) Ваш запит на отримання 

публічної інформації від 25.10.2021 розглянуто та в межах повноважень 
повідомляється.

Департаментом підготовлено проєкт рішення Київської міської ради 

«Про надання громадянину Березницькому Єгору Олександровичу дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку на 
розі вул. Лінія 12-та та вул. Миколи Юнкерова в Оболонському районі міста 
Києва», який разом з оригіналом клопотанням від 27.06.2021 № 201662120 в 

установленому порядку передано для розгляду до Київської міської ради, 
згідно з Регламентом Київської міської ради, затвердженим рішенням 

Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579.

На час надання відповіді оригінал клопотання від 27.06.2021 

№ 201662120 до Департаменту не надходив.
Крім того інформуємо, що оригінали документів, які повернуті до 

Департаменту після прийняття рішення Київської міської ради щодо їх 

розгляду, зберігаються в секторі збереження документації з землеустрою 
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Департаменту і не видаються заявникам, а в разі необхідності надаються їх 

копії.
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
Раїса Олещенко 279 74 12


