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Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

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

від 16.01.2021 розглянуто та повідомляється. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» 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 має бути заздалегідь 

готовим, зафіксованим продуктом (документом), отриманим або створеним 

суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків. 

Враховуючи зазначене, повідомляємо, що відомості щодо суми витрат на 

інвентаризацію земель міста Києва у 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роках у 

створеному та зафіксованому вигляді в Департаменті відсутні, оскільки 

відповідно до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських 

цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради 

від 29.10.2009 N 520/2589, у звітності щодо виконання програм надавалися 
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загальні відомості про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування 

програми, а не окремо за кожним заходом відповідної програми.  

У зв’язку з викладеним, виокремити суму, витрачену у вищезазначених 

роках на виконання заходу «інвентаризації земель міста Києва» не вбачається 

можливим. 

Разом з цим, виходячи зі змісту звіту Департаменту «Про виконання 

Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2014 рік» від 

31.12.2014 № 057041-15107, у 2014 році на проведення робіт з інвентаризації 

земель міста Києва бюджетні кошти не виділялися. 

Також у звіті «Про хід виконання Програми економічного і соціального 

розвитку м.Києва за 2015 рік» від 12.02.2016 № 05703-2668 відомості щодо 

заходу «інвентаризації земель міста Києва» та щодо витрат на виконання 

програми соціально економічного розвитку відсутні.  

Відповідно до звіту «Про хід виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 2016 рік за 2016 рік» від 16.01.2017                  

№ 05704-784 на реалізацію заходів програми, до яких також крім інших входить 

інвентаризація земель міста Києва, було профінансовано та витрачено 3 млн     

540 тис гривень. Відомостей щодо кількості гектарів, на яких була завершена 

інвентаризація земель міста Києва, у звіті не зазначено. 

Згідно з даними звіту «Про хід виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 2017 рік за 2017 рік» від 05.02.2018                  

№ 05703-2566 на реалізацію заходів програми, до яких також крім інших входить 

інвентаризація земель міста Києва, було профінансовано та витрачено 10 млн  

707 тис гривень. Разом з цим у звіті обсяги виконання заходу не визначені.  

Відповідно до звіту «Про хід виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки за 12 місяців 2018 року»             

від 20.02.2019 № 05703-3964 на реалізацію заходів програми, до яких також крім 

інших входить інвентаризація земель міста Києва, було профінансовано та 

витрачено 4 млн 718 тис гривень.  

Водночас звертаємо увагу, що з 1991 по 2018 рік було проінвентаризовано 

та зареєстровано у Державному земельному кадастрі України земельних ділянок 

на площу біля 24,08 тис га міста Києва. 

При цьому згідно з даними Міської цільової програми використання та 

охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 04.12.2018 №229/6280 інвентаризації та внесенню до 

Державного земельного кадастру України підлягає приблизно 54 тис га. 

За 2019 та 2020 роки до міського земельного кадастру в ході проведення 

інвентаризації земель внесено відомості про 23 тис земельних ділянок площею 

15 187 га, з яких: 9 336 ділянок в межах 428 кадастрових кварталів загальною 

площею 6600 га за 2019 рік та 13 664 ділянки в межах 864 кадастрових кварталів 

загальною площею 8 587 га за 2020 рік, які в подальшому будуть внесені до 
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Державного земельного кадастру та на які буде зареєстровано право комунальної 

власності. 

За 2019 – 2020 роки внесено відомості в Державний земельний кадастр про 

87 земельних ділянок загальною площею 1031,1740 га. 

Разом з цим, відображена та задокументована у розумінні Закону України  

«Про доступ до публічної інформації» інформація щодо кількості сформованих 

у 2014-2018 роках земельних ділянок у Департаменті відсутня. 

В рамках Міської цільової програми використання та охорони земель  

міста Києва на 2019-2021 роки, на виконання заходу 1.1. (інвентаризація земель 

міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру) сума 

витрат становить: у 2019 році – 130 302 634,23 грн; у 2020 році – 181 778 603,16 

гривень. 

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

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

публічної інформації». 

 

 

Заступник директора                         Валентина ПЕЛИХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анна Брожичек  279 58 72  


