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Про направлення запиту належному  
розпоряднику інформації 

 
За результатами розгляду запиту про надання доступу до публічної 

інформації Кирила Овсяного від 19.11.2021, а саме: надання інформації щодо 
вартості оренди земельної ділянки за кадастровим номером 
8000000000:79:031:0039, яка перебуває в орендному користуванні товариства 
з обмеженою відповідальністю «СКАЙПРОДЖЕКТ», строку дії договору 
оренди зазначеної земельної ділянки та надання копії зазначеного договору 
оренди, встановлено, що Департамент комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі - Департамент) не є належним розпорядником 
запитуваної інформації.  

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» (далі – Закон) розпорядник інформації, який не володіє 
запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності 
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей 
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про  це 
запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію 
починається з дня отримання запиту належним розпорядником.  

Відповідно до Положення про Департамент, затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
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міської державної адміністрації) від 29.12.2012 № 2383, Департамент не 
наділений повноваженнями щодо питань зазначених у запиті. 

Відповідно до Положення про Департамент земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі – Департамент земельних ресурсів), затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342, Департамент 
земельних ресурсів у межах своєї компетенції здійснює управління землями 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, землями 
державної власності в межах міста Києва, розпорядником яких є виконавчий 
орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), 
забезпечує проведення в місті земельної реформи, раціональне використання 
та охорону земель на території міста Києва.  

Враховуючи викладене, направляємо запит про надання публічної 
інформації К. Овсяного за належністю до Департаменту земельних ресурсів.  

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 22 Закону зазначаємо, 
що відмова в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржена у 
порядку, передбаченому статтею 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації». 

Відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації несе 
головний спеціаліст відділу претензійно-позовної роботи юридичного 
управління Друцька О. Г.   

 

Додатки на 1 арк. в 1 прим. першому адресату. 
 

 
Директор                                                                            Андрій ГУДЗЬ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Юлія Шумінська 
Олександра Друцька 202 61 28 


