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Олександр Глазунов  

aleksandr-glazunov@ukr.net  

 

Шановний пане Олександре! 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) надійшов Ваш запит на інформацію, який 

зареєстровано в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до 

публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 28.01.2021 за № 441(з). 

Інформуємо, що запит направлено до Департаменту земельних ресурсів, 

Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва для розгляду в 

межах компетенції та надання Вам відповідей. 

На питання 5 запиту в межах компетенції апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформуємо, 

що до управління документообігу та аналізу службової кореспонденції апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) листи від ТОВ «Явір-95» стосовно використання земельної 
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ділянки по вулиці Верхній Вал, 44 з кадастровим номером 

8000000000:85:356:0019 не надходили. 

Щодо розгляду питання 1 та 4 Вашого запиту інформуємо про наступне.  

Пунктом 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

(далі – Закон) визначається поняття публічної інформації, а саме: публічна 

інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 

виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених 

чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 

Законом. 

Визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь 

зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у 

володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації. 

Не є інформаційним запитом звернення, для відповіді на яке необхідно 

створити інформацію, крім випадків, коли розпорядник інформації не володіє 

запитуваною інформацією, але зобов’язаний нею володіти (пункт 1 частини 

першої статті 22 Закону). 

Частиною п’ятою статті 19 Закону визначені основні вимоги до запиту на 

інформацію. 

Враховуючи викладене виконавчий орган Київської міської ради (Київська 

міська державна адміністрація) відмовляє у задоволенні запиту в частині 

пп. 1, 4 через невідповідність його предмета вимогам Закону (пункт 2 частини 

п'ятої статті 19, пункт 4 частини першої статті 22 Закону) та інформує, що з 

урахуванням принципів добросовісності і розсудливості, Ваш лист 
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зареєстровано в управлінні документообігу та аналізу службової 

кореспонденції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 02.02.2021 № 3548 для опрацювання 

відповідно до Інструкції з діловодства в структурних підрозділах виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженої 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 25.09.2018 за № 1747 (зі змінами).  

Відповідь Вам буде надано окремо. 

Одночасно інформуємо, що згідно зі статтею 23 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 

інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу 

або суду.  

 

 

 

 

З повагою 

 

Заступник керівника апарату     Євген СИТНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 
Вадим Носач 

 

Катерина Куліковська 202 74 54 
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