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За дорученням заступника мiського голови - секретаря Киiвськоi мiськоi
раДи Прокопiва В.В. вiд |З.02.2020 J\Ъ 0S/З556 ,.Щепартаментом земельних
pecypciB виконавчого органу КиТвськоi мiськоi ради (КиiвськоТ мiськоi
державноI адмiнiстрацii) (даri Щепартамент) Ваш адвокатський запит
вiд |2.02.2020 щодо земельноТ дiлянки на вул. Метрологiчнiй, '7 у
ГолосiТвському районi м. Киева розглянуто та повiдомлясться.

За даними Мiського земельного кадастру земельна дiлянка площею
2,57З7 га на вул. Метрологiчнiй, 7 у ГолосiТвському районi м. Кисва
(кадастровий номер 8000000000:79:476:001З) облiкову€ться за Iнститутом
геологiчних наук Нацiона-пьноi академii наук Украiни.

ВоДночас з€вначасмо, що вiдомостi Мiського земельного кадастру не с
пiдтвердженням виникнення права власностi (користування) земельними
дiлянками, та носять виключно iнформативний характер.

Розроблений та погоджений вiдповiдно до законодавства проект
Землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки для пiдготовки проекту
рiшення КиiвськоТ MicbKoT ради про передачу вказаноi земельноТ дiлянки до
Щепартаменту не надходив. Таким чином, iнформацiя щодо правових пiдстав та
Розробника проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки у
Щепартаментi вiдсутня.

ВiДповiдно до статей |25, |26 Земельного кодексу УкраiЪи право
Власностi на земельну дiлянку, право оренди, а також право постiйного
користування з9щельноIо дlлянкою виникаIоть з моменту державноi реестрацiТ
цих прав.



lержавна реестрацiя речових прав на землю здiйснюеться вiдповiдно до
Закону УкраТни оПро державну ресстрацiю речових прав на нерухоме майно та
Тх обтяжень>>.

Пунктом 3 частини першоi cTaTTi 7 зазначеного закону визначено, що
MiHicTepcTBo юстицii Украiни забезпечуе створення та функцiонування
Щержавного реестру прав та е його держателем.

Статтею 32 Закону Украiни <Про державну ресстрацiю речових прав на
нерухоме маЙно та ix обтяжень) визначено, що iнформацiя про зареестрованi
права на нерухоме майно та ix обтяження, що мiститься у Щержавному peecTpi
прав, е вiдкритою, загzLпьнодоступною та платною, KpiM випадкiв, передбачених
цим Законом. Щля посадових осiб органiв державноi влаци, органiв мiсцевого
самоврядування, судiв, органiв Нацiона;rьноi полiцiT, органiв прокуратури,
органiв Служби безпеки УкраТни, Нацiонального банку Украiни, Нацiонального
антикорупцiЙного бюро Украiни, Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупцii, приватних виконавцiв, адвокатiв, HoTapiyciB iнформацiя з ,.Щержавного
ресстру прав у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом,
надаеться за суб'ектом права чи за об'ектом нерухомого маЙна в електроннiй
формi шляхом безпосереднього доступу до Щержавного ресстру прав, за умови
iдентифiкацii вiдповiдноi посадовоi особи за допомогою електронного
цифрового пiдпису.

Iнформацiю з Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно
Можна отримати, в тому числi, за допомогою електронного cepBicy
kap.minjust.gov.ua.

Частиною першою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи uПро .Щержавний земельний
,кадастр) встановлено, що Щержавний земельний кадастр - €дина державна
геоiнформацiЙна система вiдомостей про землi, розташованi в межах
ДеРЖаВноГо кордону УкраiЪи, ix цiльове призначення, обмеження у ix
Використаннi, а також данi про кiлькiсну i якiсну характеристику земель, iх
оцiнку, про розподiл земель мiж власниками i користувачами.

Вiдповiдно до пункту 4 Порядку ведення Щержавного земельного
кадастру, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 17 жовтня 2012 року Jф 1051, держателем земельного кадастру е,Щержавна
служба УкраТни з питань геодезii картографii та кадастру. Вiдомостi з
!ержавного земельного кадастру, можна отримати, в тому числi, за допомогою
електронних cepBiciB .щержгеокадастру, що доступнi за посиланням
https ://е. land. gov.ua/services.
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