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Управління інформаційного  

забезпечення та доступу до 

публічної інформації  

на № ЗМІ-2256 від 06.07.2021  

 

 

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) Ваш запит       

від 06.07.2021 розглянуто та повідомляється.  

 Пунктом 2 частини 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» визначено, що запит на інформацію має містити загальний опис 

інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено 

запит, якщо запитувачу це відомо. 

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» (далі – Закон) ідентифікатором земельної ділянки є її 

кадастровий номер. В Міському земельному кадастрі (далі – МЗК) пошук 

земельної ділянки здійснюється за її обліковим кодом.  

З Вашого запиту від 06.07.2021 не можливо встановити, про яку саме 

земельну ділянку йде мова. 

Департамент забезпечить надання наявної в МЗК інформації щодо 

земельної ділянки у встановленому Законом порядку, у разі уточнення її 

кадастрового номеру (облікового коду) або надання схеми її місця розташування 
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з позначеною територією, або іншої суттєвої інформації, яка дасть можливість її 

ідентифікувати в МЗК. 

Додатково повідомляємо, що частиною першою статті 1 Закону 

встановлено, що Державний земельний кадастр - єдина державна 

геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного 

кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також 

дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель 

між власниками і користувачами. 
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 за допомогою електронних сервісів Держгеокадастру, що доступні за 
посиланням https://e.land.gov.ua/services. 

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

оскаржені у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 

 

 

Заступник директора                            Вадим ШЕЙКО 
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