
                                                                                                                                         .

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000D1CB2800F0BC9200 

Підписувач Шейко Вадим Володимирович
Дійсний з 26.03.2021 0:00:00 по 25.03.2023 23:59:59

Департамент земельних ресурсів

Н4В!zВВO1]brmО
0570202/2-2124 від 27.01.2022
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Управління інформаційного 

забезпечення та доступу до 

публічної інформації
№ 411 (з) від 26.01.2022

За дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)     
Ситніченка Є.В. від 26.01.2022 № 411 (з) Департаментом земельних ресурсів 

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

публічної інформації від 26.01.2022 стосовно земельної ділянки на 

вул. Шолуденка у Шевченківському районі м. Києва та повідомляється.
З наданої у Вашому запиті інформації неможливо однозначно 

ідентифікувати запитувані земельні ділянки.
Пошук земельних ділянок в Міському земельному кадастрі 

здійснюється за обліковими кодами чи кадастровими номерами земельних 

ділянок.
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). 
Даною Програмою 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.
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Одним з основних напрямків Програми є формування земель 

комунальної власності територіальної громади міста Києва та оформлення 

прав на них.
Результатом роботи із інвентаризації земель буде формування земель 

усіх категорій комунальної власності територіальної громади міста Києва з 
визначенням меж усіх сформованих земельних ділянок для їх реєстрації у 

Державному земельному кадастрі.
Технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

стосовно земельних ділянок на вул. Шолуденка у Шевченківському районі до 

Департаменту не надходили. 
За поданням Департаменту рішення Київська міська рада з порушеного 

питання не приймала. 
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

Заступник директора -

начальник управління землеустрою Олександр Пивоваров
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Раїса Олещенко
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