
                                                                                                                                         .
ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000037A71E0071F38300 

Підписувач Дворніков Віктор Металович
Дійсний з 14.05.2020 0:00:00 по 14.05.2022 0:00:00

Департамент земельних ресурсів

Н4В!zВВO0|)a#О
05716-29400 від 29.10.2021

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

Вікторії
foi+request-94483-

51d99b3e@dostup.pravda.com.ua

Управління інформаційного 

забезпечення та доступу до
публічної інформації 
на № 5484 (з) від 25.10.2021

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) за 

дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) Ситніченка Є. В. від 25.10.2021 

№ 5484 (з) розглянуто в межах повноважень Ваш запит від 25.10.2021 про    

надання інформації стосовно земельної ділянки (кадастровий номер 

8000000000:63:197:0004) та повідомляється. 
Відповідно до інформації, розміщеної на публічній кадастровій карті, 

земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:197:0004 встановлено 

код виду цільового призначення - 11.02 для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (для експлуатації та обслуговування 

комплексу будівель і споруд).  
За наявною у Міському земельному кадастрі (далі – МЗК) інформацією 

рішення Київської міської ради та/або розпорядження Київської міської державної 
адміністрації щодо передачі вказаної земельної ділянки в оренду товариству з 
обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія «Перлина» не приймались, 
договір оренди не укладався, тому Департамент не може надати його копію.

Одночасно зазначаємо, що відомості МЗК не є підтвердженням виникнення 

чи припинення права власності (користування) земельними ділянками та носять 

виключно інформативний характер.
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Інформація про набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме 

майно є складовою відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно (далі – Реєстр), отримати яку можна, зокрема, за допомогою електронного 

сервісу https://kap.minjust.gov.ua.

Відповідно до положень статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» інформація про зареєстровані 
речові права, що міститься в Реєстрі, є відкритою, загальнодоступною та платною, 
крім випадків, передбачених цим Законом.

Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та 

суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний вебсайт 
Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або 

юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого 

альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі.
Статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

передбачається право запитувача на оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядників інформації.

Перший заступник директора                                                        Віктор ДВОРНІКОВ
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