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Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент)
Ваш запит щодо інформації по прибудинковій території житлового будинку
№ 8/12 на вул. Юрківській, направлений листом від 03.11.2021 № 106-807
Подільської районної в місті Киві державної адміністрації, розглянуто та в
межах компетенції повторно повідомляється.
Рішенням Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280
затверджено Міську цільову програму використання та охорони земель міста
Києва на 2019-2021 роки (далі – Програма), якою передбачено створити
сучасну інформаційну інфраструктуру для ефективного, відкритого та
відповідального управління землями міста та можливість встановити межі
міста, провести інвентаризацію земель, земельно-господарський устрій
території, удосконалити порядок набуття права на землю.
Одним з основних напрямків Програми є формування земель
комунальної власності територіальної громади міста Києва та оформлення
прав на них.
Земельна ділянка (кадастровий номер 8000000000:85:336:0003, площа
1.8220 га), на якій розташований житловий будинок №8/12 на
вул. Юківській, сформована на підставі технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель.
Зазначена вище технічна документація за наявною у Департаменті
інформацією Київською міською радою не затверджена.
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Державна реєстрація права територіальної громади на земельні ділянки
здійснюється після затвердження в порядку, встановленому Земельним
кодексом України, документації із землеустрою.
Разом з цим, інформуємо, що згідно з наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76
«Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових
територій» прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного
будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною
ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.
Відповідно до статті 42 Земельного кодексу України земельні ділянки,
на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них
будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної
власності, надаються в постійне користування підприємствам, установам і
організаціям, які здійснюють управління цими будинками. Розміри та
конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні
будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території,
визначаються на підставі відповідної землевпорядної документації.
Зазначена документація із землеустрою у Департаменті відсутня,
рішення про передачу вказаної земельної ділянки у власність або у
користування (оренду) будь-яким фізичним або юридичним особам за
поданням Департаменту Київська міська рада не приймала.
Тобто, межі прибудинкової території на вул. Юрківській, 8/12 у
Подільському районі м. Києва не визначені в установленому законодавством
порядку, тому надати інформацію кому належить прибудинкова територія та
відповідні документи, Департамент не має можливості.
Відповідно до пункту 4 Порядку ведення Державного земельного
кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17.10.2012 № 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.
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.
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
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