
07 грудня 2018 року ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА 
01601, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, кори. 1 

Позивачі: 

Представник Позивачів: 

Відповідач: 

Третя особа-1, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо 

предмета спору: 

Третя особа-2, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо 

предмета спору: 

Справа: № 826/9962/18 
Суддя: АРСІРІЙ Р.О. 

Бондар Олександр Олександрович 
Ідентифікаційний код - 2649302898 
м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 12-Г, квЛ77 
Телефон: (050)355-6333 
Трощенко Олександр Валерійович 
Ідентифікаційний код - 2088403293 
м. Київ, вул. Бастіонна, 15, кв.15 
Телефон: (050) 385-5335 
Трощенко Олександра Володимирівна 
Ідентифікаційний код - 2265315488 
м. Київ, вул. Дарвіна, 6, кв.12 
Телефон: (050) 385-5334 
Іванченко Оксана Павлівна 
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 
№ 3057, видане Київською міською кваліфікаційно-
дисциплінарною комісією адвокатури 25.10.2007 року 
Адреса для листування: 01135, Україна, м. Київ, вул. 
Григорія Андрющенка 4-Г, 4 поверх 
Телефон: (097) 008-3494 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У М.КИЄВІ 
Код ЄДРПОУ - 26199097 
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 69 
Телефон: (044) 287-64-20; Е-таі1: т.куіу@Іап<і.§оу.иа 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 
Телефон: (044) 202-7064; Е-таі1: ктг@ктг.§0Ума 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Код ЄДРПОУ - 26199097 
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а 
Телефон: (044) 279-5872; Е-шаіІ: (І2г@кіеусіґу.§оу.иа 

ПИСЬМОВІ ПОЯСНЕННЯ 
у СПРАВІ Х2 826/9962/18 

О К Р У Ж Н И Й 
А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н И Й СУД 

М І С Т А К И Є В А 
01051. м. Київ 

вул. Болбочана Петра. 8. корп. 1 

У провадженні Окружного адміністративного суду м.Києва перебуває справа 
№826/9962/18 внаслідок виділення ухвалою Окружного адміністративного суду м.Києва від 
25.06.2018 в окреме провадження позовних вимог Бондаря О.О., Трощенка О.В., Трощенко 
О.В. (надачі - Позивачі) щодо визнання недійсними та скасування ріщення Головного 
управлінням Держземагентства у місті Києві (правонаступником якого є Головне управління 
Держгеокадастру у місті Києві) (надачі - Відповідач) щодо скасування державної реєстрації 
земельної ділянки за адресою: м. Київ, Столичне щосе, 149, з кадастровим номером 
8000000000:90:415:0003 з цільовим призначенням для експлуатації та обслуговування 
дитячого оздоровчого комплексу, а також внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про земельні ділянки за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 149, з кадастровими 
номерами підряд від 8000000000:90:415:0100 по 8000000000:90:415:0187 з цільовим 
призначенням для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення (дач), 
які утворилися на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних 
ділянок за заявами Закритого акціонерного товариства «Київгума» в результаті поділу 



земельної ділянки за адресою; м.Київ, Столичне шосе, 149, з кадастровим номером \ 
8000000000:90:415:0003. 

В обгрунтування своїх позовних вимог до Головного управління Держгеокадастру у 
місті Києві про скасування в Державному земельному кадастрі запису про скасування 
державної реєстрації земельної ділянки за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 149, з 
кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 з цільовим призначенням для експлуатації та 
обслуговування дитячого оздоровчого комплексу, а також скасування внесених до 
Державного земельного кадастру записів про державну реєстрацію земельних ділянок за 
адресою: м. Київ, Столичне шосе, 149, з кадастровими номерами підряд від 
8000000000:90:415:0100 по 8000000000:90:415:0187 з цільовим призначенням для 
будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення (дач), які утворилися на 
підставі технічної документації із землеустрою щодо подіну земельної ділянки за адресою: 
м. Київ, Столичне шосе, 149, з кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 за заявами 
Закритого акціонерного товариства «КИЇВГУМА» Позивачі посилаються на низку 
фактичних обставин, що свідчать про грубе порушення чинного законодавства України при 
(і) здійсненні поділу земельної ділянки за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 149, з 
кадастровим номером 8000000000:90:415:0003, (іі) при скасуванні державним кадастровим 
реєстратором Відповідача державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 
8000000000:90:415:0003 та (Ні) внесенні до Державного земельного кадастру записів про 
сформовані внаслідок поділу такої земельної ділянки 88 земельних ділянок за адресою: 
М.Київ, Столичне шосе, 149, з кадастровими номерами підряд від 8000000000:90:415:0100 по 
8000000000:90:415:0187, зокрема мова йде про: 

• відсутність будь-яких повноважень у арбітражного керуючого-ліквідатора ЗАТ 
«КИЇВГУМА» Кудляка Євгена Васильовича, який діючи, начебто від імені ЗАТ 
«КИЇВГУМА» (як землекористувача-орендаря земельної ділянки з кадастровим номером 
8000000000:90:415:0003), своєю заявою ініціював протиправну процедуру поділу 
земельної дціянки з кадастровим номером 8000000000:90:415:0003; 

• порушення процедури поділу земельної ділянки з кадастровим номером 
8000000000:90:415:0003 без отримання у встановленому законом порядку відповідного 
погодження технічної документації Із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
власником такої земельної ділянки, а саме Київською міською радою; 

• протиправне внесення записів до Державного земельного кадастру про скасування 
державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 
та внесення записів про державну реєстрацію начебто новосформованих внаслідок поділу 
земельних ділянок з кадастровими номерами підряд від 8000000000:90:415:0100 по 
8000000000:90:415:0187. 

З огляду на ту обставину, що представники Відповідача і третьої особи ЗАТ 
«Київгума» звернулися до суду з клопотаннями про залишення позовної заяви без розгляду у 
зв'язку з начебто пропущенням Позивачами строку для звернення до адміністративного 
суду, передбаченого ч.2 ст.122 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі -
КАС України), а також зважаючи, що в ході судового засідання було поставлено під сумнів 
наявність порушеного права Позивачів у даній справі, Позивачі вважають за необхідне 
пояснити наступне. 

І. ЩОДО НЕПРОПУЩЕННЯ ПОЗИВАЧАМИ СТРОКУ ЗВЕРНЕННЯ ДО 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ 

Згідно з положеннями Ч.2 ст.122 КАС України для звернення до адміністративного 
суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, 
який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна 
була дізнатися ПРО ПОРУШЕННЯ СВОЇХ ПРАВ, свобод чи інтересів. 

Підтвердженням того Факту, що Позивачам про порушення їх прав внаслідок 
противного поділу земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 стало 
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відомо саме у березні 2018 року, а відтак строк для звернення до адміністративного суду 
пропущено ними НЕ БУЛО, є такі документи: 
• лист-відповідь Департамента земельних ресурсів Київської міської державної 

адміністрації від 19.03.2018 року № 057921-ОП/КО-5046-1327, адресований Бондарю 
О.О., Трощенку О.В. та Трощенко О.В., щодо розгляду питання про призупинення поділу 
земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 та приватизацію 
створених внаслідок її поділу земельних ділянок; 

• отримана Бондарем 0.0. 28.03.2018 через пощук на сайті Міністерства юстиції України 
інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру 
прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, з якої Позивачам 
достеменно стало відомо, що дійсно відбувся поділ земельної ділянки з кадастровим 
номером 8000000000:90:415:0003, і внаслідок цього також відбулося формування інпгах 
земельних ділянок, щодо яких у відповідному Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно, у тому числі під належним Позивачам майном (об'єктами 
незавершеного будівництва), були зареєстровані права суборенди на користь третіх осіб. 

Посилання заявника на те, що одному з позивачів, а саме Бондарю О.О., з матеріалів 
іншої судової справи було відомо про факт поділу земельної за адресою: м. Київ, Столичне 
шосе, 149, з кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 на земельні ділянки за тією ж 
адресою з кадастровими номерами підряд від 8000000000:90:415:0100 по 
8000000000:90:415:0187, не може вважатися доказом того, що Позивачами нібито було 
пропущено встановлений ст.122 КАС України шестимісячний строк на звернення до суду за 
захистом своїх порушених прав, оскільки: 
• зазначений заявником факт могло бути відомо лише одному з Позивачів - Бондарю О.О., 

але це не означає, що цей факт було відомо іншим Позивачам, права яких також було 
порушено; 

• факт поділу земельної за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 149, з кадастровим номером 
8000000000:90:415:0003 на земельні ділянки за тією ж адресою з кадастровими номерами 
підряд від 8000000000:90:415:0100 по 8000000000:90:415:0187 міг відбутися без 
порушення вимог чинного законодавства та законних прав Позивачів, і, з огляду на це, у 
Позивачів взагалі не було б підстав для звернення до суду за захистом порушених прав 
через відсутність факту порушення; 

• з листа Державного агентства земельних ресурсів від 02.03.2015 року №29-26-0.2-3070/2-
15, на який посилається заявник в обгрунтування своєї заяви, і в якому зазначається, що 
відбувся факт розподілу земельної ділянки з кадастровим номером 
8000000000:90:415:0003, в результаті чого утворилися земельні ділянки з кадастровими 
номерами підряд від 8000000000:90:415:0100 по 8000000000:90:415:0187, не вбачається, 
що такий поділ відбувався з порушенням вимог чинного законодавства та законних прав 
Позивачів; 

• ознайомлення учасників справи, залучених судом до участі у якості третіх осіб, які не 
заявляють самостійних вимог на предмет спору, з матеріалами такої судової справи є їх 
правом, але не обов'язком; тому посилання на те, що Позивачі Трощенко О.В. і 
Трощенко О.В. могли знати про факт поділу земельної ділянки з кадастровим номером 
8000000000:90:415:0003, оскільки в матеріалах іншої адміністративної справи (заявник 
навіть не зазначив її номеру) нібито знаходиться договір купівлі-продажу дачного 
будинку №16 за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 149, з кадастровим номером 
8000000000:90:415:0128, до якого жоден з Позивачів не має відношення, не можна 
вважати належним доказом. 

Таким чином, про факт порушення своїх законних прав, що було пов'язано з 
розподілом земельної ділянки за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 149, з кадастровим 
номером 8000000000:90:415:0003 та внесення записів про державну реєстрацію начебто 
новосформованих внаслідок поділу земельних ділянок з кадастровими номерами підряд від 
8000000000:90:415:0100 по 8000000000:90:415:0187, а також про зміну виду використання 
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землі, вчиненими з грубим порушенням норм чинного законодавства. Позивачі дізналися 
лише у березні 2018 року. 

Вказане беззаперечно свідчить про те, що клопотань представників Відповідача і 
третьої особи ЗАТ «Київгума» щодо залишення без розгляду позовної заяви є 
необгрунтованим та безпідставним, а, отже, у їх задоволенні має бути відмовлено. 

П. ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПОЗИВАЧІВ ТА ПРАВОМІРНИХ ОЧІКУВАНЬ 
ОТРИМАТИ ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 

Статтею 5 КАС України передбачено, що кожна особа має право в порядку, 
встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що 
рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, 
свободи або законні інтереси, і просити про їх захист. 

Вважаючи свої права та правомірні очікування на земельну ділянку з кадастровим 
номером 8000000000:90:415:0003 внаслідок її протиправного поділу порушеними. Позивачі 
звернулися з позовом, який є предметом судового розгляду у даній справі. 

Зокрема, наявність прав та правомірних очікувань (законних очікувань) у Позивачів 
щодо земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 обґрунтовується 
такими обставинами та доводами. 

Рішенням Київської міської ради від 29.05.2003 року №487/647 «Про оформлення права 
користування земельними ділянками» ЗАТ «Київгума» була передана в оренду земельна 
ділянка площею 9,42 га по Столичному шосе, 149, у Голосіївському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування дитячого оздоровчого комплексу. На підставі цього рішення 
було укладено Договір оренди земельної ділянки № 79-6-00140 від 20.08.2003 року строком 
на 25 років. 

Головним управлянням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) за 
вказаною адресою було зареєстровано земельну ділянку з кадастровим номером 
8000000000:90:415:0003. 

Майновий комплекс за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 149, належав ЗАТ «Київгума» 
на праві власності, що підтверджується Свідоцтвом про право власності на майновий 
комплекс від 20.08.2002 року №010005105, виданим Головним управлінням комунальної 
власності м. Києва КМДА. Розпорядженням КМДА від 08.07.2002 року №1330 ЗАТ 
«Київгума» було дозволено здійснити проектування та реконструкцію дитячого оздоровчого 
табору під оздоровчий комплекс сімейного типу по Столичному шосе, 149, у Голосіївському 
районі М.Києва. 

Реконструкція комплексу здійснювалася на підставі укладеного між ЗАТ «Київгума» і 
ТОВ «Укрінформсервіс» договору про пайову участь у реконструкції №17-12/04 від 
17.12.2004 року, відповідно до якого ЗАТ «Київгума» виступило замовником реконструкції, 
а ТОВ «Укрінформсервіс» здійснювало фінансування реконструкції. Для забезпечення 
фінансування реконструкції ТОВ «Укрінформсервіс» укладало інвестиційні договори, 
предметом яких було забезпечення фінансування реконструкції корпусів шляхом придбання 
у власність випущених ТОВ «Укрінформсервіс» у встановленому чинним законодавством 
порядку облігацій, з правом у наступному одержати у власність об'єкти нежитлової 
нерухомості. Позивачі з 2005 року були в числі інвесторів комплексу і належним чином 
виконали зобов'язання за інвестиційними договорами. 

Між ТОВ «Укрінформсервіс» та ЗАТ «Київгума» був укладений Договір про пайову 
участь в реконструкції №17-12/04 від 17.12.2004 року (надачі - Договір про пайову участь) 
щодо реконструкції оздоровчого комплексу сімейного типу, розташованого за адресою: вул. 
Столичне шосе, 149 в Голосіївському районі м. Києва (надачі - Комшекс). 

Згідно п.1.3 Договору про пайову участь ТОВ «Укрінформсервіс» приймає пайову 
участь в реконструкції Комплексу шляхом оплати будівельно-монтажних робіт та інших 
витрат, пов'язаних з реконструкцією, з метою отримання частини Комплексу у власність. 
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Реконструкція здійснювалася відповідно до належним чином затвердженого проекту на 
земельній ділянці площею 9,4204 га (кадастровий номер 8000000000:90:415:0003) за 
адресою: Столичне шосе, 149 в Голосіївському районі м. Києва, що знаходилася у 
користуванні ЗАТ «Київгума» на підставі Договору оренди земельної ділянки від 20.08.2003 
(зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів КМДА 04.09.2003 за №79-6-
00140). 

Реконструкція Комплексу здійснювалась у відповідності з позитивним висновком 
комплексної державної експертизи від 13.10.2004, виданим Спеціалізованою державною 
організацією «Київська міська служба української інвестиційної експертизи» (Служба 
«Київдержекспертиза») на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт №0973-Гл/Т від 
04.12.2008 за адресою: Столичне шосе, 149 в Голосіївському районі м. Києва. 

Відповідно до п.1.4 Договору про пайову участь ТОВ «Укрінформсервіс» взяло на себе 
зобов'язання самостійно та/або шляхом залучення грошових коштів від третіх осіб 
забезпечити фінансування реконструкції Об'єкта на умовах, визначених цим Договором. 

Пунктом 1.5 Договору про пайову участь сторони встановили, що розподіл між 
сторонами об'єктів нерухомості, що входять в об'єкт реконструкції, здійснюється згідно з 
внесками сторін (Додаток №1 «Розподіл кошторисної вартості об'єкту»). 

Пунктом 1.6 Договору про пайову участь сторони встановили, що ЗАТ «Київгума» 
зобов'язується за актом прийому-передачі передати ТОВ «Укрінформсервіс» та/або третій 
особі, за вказівкою ТОВ «Укрінформсервіс», документи, необхідні для оформлення у 
власність належних ТОВ «Укрінформсервіс» об'єктів згідно «Відомості розподілу між 
Сторонами об'єктів нерухомості, що входять в об'єкт реконструкції» (Додаток №2 до цього 
Договору), для подальшого оформлення права власності на ці корпуси пропорційно внескам 
сторін. 

Пунктом 4.1.2 Договору про пайову участь сторони встановили, що ТОВ 
«Укрінформсервіс» отримує собі у власність відповідні об'єкти нерухомості згідно 
«Відомості розподілу між Сторонами об'єктів нерухомості, що входять в об'єкт 
реконструкції» (Додаток №2 до цього Договору). 

Відповідно до Розподілу кошторисної вартості об'єкту (Додаток №1 до Договору про 
пайову участь) ТОВ «Укрінформсервіс» здійснило фінансування близько 80% всіх витрат по 
реконструкції оздоровчого комплексу сімейного типу по вул. Столичне шосе, 149, в 
Голосіївському р-ні м. Києва. 

Додатковою угодою щодо об'єктів незавершеного будівництва від 03.02.2009 року до 
Договору про пайову участь сторони передали до ТОВ «Укрінформсервіс»: 
• 14 корпусів типу «А»: Хо>Г9 2, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 22, 23, 28, 29, ЗО, 41, 48; 
• 10 корпусів типу «В»: №№ 6, 7, 9, 12, 14, 31, 32, 33, 34; 
• 10 корпусів типу «С»: №№ 16, 18, 20, 24, 26, 37, 39, 42, 44, 46; 
• 10 корпусів типу « О » : ХеХе 19, 21, 25, 27, 38, 40, 43, 45, 47. 

Відповідно до п.6.9.1 Договору про пайову участь ТОВ «Укрінформсервіс» мало право 
залучати кошти третіх осіб (кредиторів) для оплати будівельно-монтажних робіт та інших 
витрат, пов'язаних з реконструкцією житлових корпусів об'єкту. 

Відповідно до вказаного пункту Договору про пайову участь ТОВ «Укрінформсервіс» 
уклало з фізичними та юридичними особами інвестиційні договори, предметом яких було 
фінансування реконструкції певних корпусів шляхом придбання цінних паперів - облігацій, 
емітованих ТОВ «Укрінформсервіс». 

Так, 18.10.2005 року Позивачами Бондарем О.О. та Бондар Н.Д укладено з ТОВ 
«Укрінформсервіс» Інвестиційний договір ХоІД-1-СО20/АБ, згідно якого інвестори (зокрема. 
Позивач Бондар О.О.) забезпечують фінансування реконструкції об'єкта нерухомості за 
адресою м. Київ, Столичне шосе 149 - житлового корпусу (нежитлового приміщення) типу 
«С» в Об'єкті реконструкції за №20, загальною корисною площею приміщень об'єкта згідно 
робочої документації 407,6 м.кв., і мають право одержати такий Об'єкт нерухомого майна у 
власність, розрахувавшись за нього з ТОВ «Укрінформсервіс». 
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Також, 18.10.2005 року Позивачами Трощенко О.В. та Трощенко О.В. укладено з ТОВ 
«Укрінформсервіс» Інвестиційний договір №ІД-1-СВ21/АТ, згідно якого інвестори (Позивачі 
Трощенко О.В. і Трощенко О.В.) забезпечують фінансування реконструкції об'єкта 
нерухомості за адресою м. Київ, Столичне щосе 149 - житлового корпусу (нежитлового 
приміщення) типу «В» в Об'єкті реконструкції за №21, загальною корисною площею 
приміщень об'єкта згідно робочої документації 407,6 м.кв., і мають право одержати такий 
Об'єкт нерухомого майна у власність, розрахувавшись за нього з ТОВ «Укрінформсервіс». 

Позивачі належним чином виконали свої зобов'язання за вказаними Інвестиційними 
договорами, визначені у п.5.2 таких Інвестиційних договорів. Згідно п.6.2 Інвестиційних 
договорів Інвестори (Позивачі) стають власниками майнових прав на Об'єкт нерухомого 
майна з моменту передачі ТОВ «Укрінформсервіс» (Емітенту) для дострокового викупу 
99,99% Облігацій, необхідних для виконання умов Інвестиційного договору. 

Після виконання Позивачами умов інвестиційних договорів, укладених з ТОВ 
«Укрінформсервіс», вони стали власниками майнових прав на про інвестовані ними об'єкти 
нерухомості, розташовані на земельній ділянці за адресою; м. Київ, Столичне шосе, 149, з 
кадастровим номером 8000000000:90:415:0003. 

З 17.10.2006 року — з дати підписання відповідних актів приймання-передачі цінних 
паперів за Інвестиційними договорами, Позивачі стали власниками майнових прав на вказані 
Об'єкти нерухомості. 

Відповідно до СТ.190 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), майном як 
особливим об'єктом вважаються річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. 
Майнові права є неспоживною річчю та визнаються речовими правами. 

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні» дає визначення поняття «майнові права», які можуть оцінюватися, як будь-які 
права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими 
частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші 
специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) 
та права вимоги (ст.З Закону). 

Майнові права на нерухомість, що є об'єктом будівництва (реконструкції, 
інвестування), не є речовими правами на чуже майно, оскільки об'єктом цих прав не є «чуже 
майно», а також не є правом власності, оскільки об'єкт будівництва (інвестування) як об'єкт 
нерухомості не існує на той момент, а тому не може існувати й право власності на нього. 

Отже, майнове право, яке можна визначити як «право очікування», є складовою 
частиною майна як об'єкта цивільних прав. Майнове право - це обмежене речове право, за 
яким власник цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке 
засвідчує правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше 
речове право на відповідне майно в майбутньому. 

Саме така позиція викладена у Постанові Верховного Суду України від 30.01.2013 
року. 

12.12.2008 року на виконання Інвестиційних договорів Позивачам за відповідними 
актами прийому-передачі об'єкту незавершеного будівництва за адресою: м.Києв, Столичне 
шосе, 149, було передано у власність проінвестовані ними житлові корпуси, відповідно, типу 
«С» за №20 і типу «О» за №21, як об'єкти незавершеного будівництва. 

Оскільки реконструкція Комплексу остаточно не була завершена, і вказані житлові 
корпуси №20 та №21 не були введені в експлуатацію, таке майно має статус об'єкта 
незавершеного будівництва. 

Згідно СТ.331 ЦК України особа, яка створила нову річ, вважається власником 
матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення 
майна), тобто володільцем прав на об'єкт незавершеного будівництва. 

Згідно ст.876 ЦК України, власником об'єкта будівництва або результату інших 
будівельних робіт є замовник, якщо інше не передбачено договором. А вищезазначеними 
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договорами (правочинами), як раз, і передбачено перехід прав власності на вказані житлові 
корпуси на користь Позивачів. 

Крім того, 17.10.2011 року між Позивачами та ЗАТ «Київгума» було укладено договори 
про передачу функцій замовника будівництва, відповідно до положень якого з дати 
укладання такого договору функції замовника будівництва в частині житлового корпусу за 
№20 в Комплексі за адресою: вул. Столичне шосе, 149 в Голосіївському районі м.Києва, було 
передано на користь Позивача Бондаря 0.0. і Бондар П.Д., а в частині житлового корпусу 
№21 - на користь Позивачів Трошенка О.В. і Трощенко О.В. 

Законність набуття інвесторами майнових прав на вказані об'єкти нерухомості була 
встановлена, зокрема, рішенням Апеляційного суду міста Києва від 25.02.2015 року №22-
ц/796/1144/2015, яке набрало законної сили і є чинним, і яким встановлено, що за 
дорученням ТОВ «Технічне промислове постачання» було придбано на аукціоні «не об'єкти 
нерухомості, а бувші у використанні будівельні матеріали, які будуть отримані в процесі 
розбирання житлового корпусу № 7, будівлі фітнес-центру № 13, житлових корпусів № 16, 
17, 18, 20, 21, 32, 42, 43, майнові права на які, на сьогодні мають інвестори на підставі 
цивільно-правових угод та на підставі здійсненого в повному обсязі фінансування їх 
будівництва.» 

Відповідно до Ч.4 ст.78 КАС України, обставини, встановлені рішенням суду у 
господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не 
доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, 
стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. 

Згідно Ч.5 СТ.7 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестор має право 
володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій, включаючи 
реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до законодавчих актів 
України. 

Відповідно до СТ.18 Закону України «Про інвестиційну діяльність» держава гарантує 
стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів 
її суб'єктів. Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяльності, зберігають 
свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх укладення 
законодавством (крім податкового, митного та валютного законодавства, а також 
законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності) встановлено 
умови, що погіршують становище суб'єктів або обмежують їх права, якщо вони не дійшли 
згоди про зміну умов договору. Державні органи та їх посадові особи не мають права 
втручатися в діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності, крім випадків, коли таке 
втручання допускається чинним законодавством і здійснюється в межах компетенції цих 
органів та посадових осіб. Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об'єктів 
інвестування, за винятком випадків, передбачених цим Законом. У разі прийняття 
державними або іншими органами актів, що порушують права інвесторів і учасників 
інвестиційної діяльності, збитки, завдані суб'єктам інвестиційної діяльності, підлягають 
відшкодуванню у повному обсязі цими органами. Спори про відшкодування збитків 
розв'язуються судом. 

Відповідно до положень Ч.2 ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» забудова земельної ділянки здійснюється в межах її цільового призначення, 
встановленого відповідно до законодавства. 

Згідно Ч.2 СТ.5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» вимоги 
містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами 
містобудування. А згідно ч.2 ст.11 цього ж Закону містобудівна документація на державному 
рівні підлягає експертизі. 

Ні функціональним призначенням земельної ділянки площею 9,4204 га (кадастровий 
номер 8000000000:90:415:0003) за адресою: Столичне шосе, 149 в Голосіївському районі 
М.Києва, що знаходилася у користуванні ЗАТ «Київгума» на підставі Договору оренди 
земельної ділянки від 20.08.2003 року (зареєстровано Головним управлінням земельних 
ресурсів КМДА 04.09.2003 року за №79-6-00140), ні проектом будівництва за вказаною 
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адресою, визначеному в позитивному висновку комплексної державної експертизи від 
13.10.2004 року, виданому Спеціалізованою державною організацією «Київська міська 
служба української інвестиційної експертизи» (Служба «Київдержекспертиза»), ні Дозволом 
на виконання будівельних робіт №0973-Гл/Т від 04.12.2008 за адресою: Столичне шосе, 149 
в Голосіївському районі м.Києва не передбачено будівництво та експлуатацію дачних 
будинків. 

Будь-які відомості про здійснення експертизи та/або надання дозволу на будівництво 
дачних будинків за адресою: Столичне шосе, 149 у Голосіївському районі м.Києва відсутні. 

Відповідно до Ч.2 ст.331 ЦК України якщо право власності на нерухоме майно 
відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту 
державної реєстрації. 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» передбачена державна реєстрація речових прав на об'єкти незавершеного 
будівництва, що свідчить про розповсюдження законодавцем правового режиму нерухомого 
майна на об'єкти незавершеного будівництва. 

Отже, у зв'язку з тим, що Позивачі, про інвестувавши у будівництво зазначених вище 
об'єктів нерухомого майна, отримали майнові права на вказані об'єкти, а також у 
встановленому порядку зареєстрували право власності на об'єкти інвестування, як на об'єкти 
незавершеного будівництва, та планували здійснити по завершенню будівництва останніх 
державну реєстрацію права власності на них як на новостворене нерухоме майно, а відтак 
мали «правомірні або законні очікування/сподівання» отримати право користування 
земельною ділянкою, на якій вони розміщені (кадастровий номер 
8000000000:90:415:9003), в силу положень статей 377 Цивільного кодексу України та 
120 Земельного кодексу України. 

Відповідно до статті 377 ЦК України до особи, яка набула право власності на житловий 
будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право 
користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її" цільового 
призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника 
(землекористувача). Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку 
переходить у зв'язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або 
споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці 
об'єкти (крім багатоквартирних будинків та об'єктів державної власності, що підлягають 
продажу шляхом приватизації). 

Аналогічна норма міститься у статті 120 Земельного кодексу України, якою 
встановлено, що у випадку, якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на 
земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці 
об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони 
розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача. 
Істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, 
будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у 
зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти, крім об'єктів державної власності, що 
підлягають продажу шляхом приватизації. 

ІП. ЩОДО ПРАВОМІРНИХ ОЧІКУВАНЬ ПОЗИВАЧІВ НА ОТРИМАННЯ 
ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 

Як відомо, відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ 
Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику 
Європейського Суду як джерело права. 

Згідно зі СТ.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має 
право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його 

8 



прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обгрунтованість будь-якого 
висунутого проти нього кримінального обвинувачення. 

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях у справах «Мелахер та інші проти 
Австрії» від 19.12.1998, «Бурдов проти Росії» від 07.05.2002, «Прессос Компанія Нав'єра 
С.А.» та інші проти Бельгії» від 28.10.1995, «Пайн Велі Девелопмент Лтд.» та інші проти 
Ірландії» від 23.10.1991 визначив, шо під поняттям «майно» розуміється не лише майно, яке 
належить особі на праві власності згідно із законодавством країни, в якій виник спір, а також 
під даним поняттям можуть бути прибутки, що випливають з власності, кошти, належні 
заявникам на підставі судових рішень, «активи», які можуть виникнути, «правомірні 
очікування»А<занонні сподівання» особи. 

Концепція «майна» в розумінні ст.1 Першого протоколу до Конвенції має автономне 
значення, тобто не обмежується власністю на матеріальні речі та не залежить від 
формальної класифікації у внутрішньому праві: певні інші права та інтереси, що становлять 
активи, також можуть вважатися «правом власності», а відтак, і «майном». До таких активів 
може відноситися право оренди (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25.03.1999 р., 
заява №311107/96, п.54). 

Окремої уваги заслуговує питання «правомірних очікувань» особи щодо отримання 
права на оренду земельної ділянки, адже, право оренди виникає не раніше укладання 
відповідного договору, а період часу між ухваленням рішення про надання землі в оренду та 
укладанням договору може бути значним. Так, у справі «Пайн Велі Девелопмент ЛТД» та 
інші проти Ірландії» Європейський суд з прав людини постановив, шо статтю 1 Першого 
протоколу до Конвенції можна застосовувати для захисту «правомірних очікувань» 
щодо певного стану речей (у майбутньому), оскільки їх можна вважати складовою 
частиною власності. «Правомірні очікування» виникають у особи, якщо нею було 
дотримано всіх вимог законодавства для отримання відповідного рішення уповноваженого 
органу, а тому вона мала усі підстави вважати таке рішення є дійсним та розраховувати на 
певний стан речей. 

З наведеного вбачається, що, по-перше, особа набуває право власності на майно у 
вигляді правомірних очікувань щодо набуття у майбутньому права володіння майном (право 
оренди) ще до укладення відповідного договору оренди, по-друге, після укладення 
відповідного договору оренди у особи виникає право мирно володіти майном, яким є 
майнові права (право оренди) протягом певного строку. 

Таким чином, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини 
право власності на майно у вигляді як правомірних очікувань, так і майнового права 
(права оренди), є об'єктом правового захисту згідно зі стЛ Першого протоколу до 
Конвенції та національного законодавства України. 

Отже, викладеною вище правовою конструкцією підтверджується наявність у 
Позивачів правомірних очікувань на отримання права користування земельною ділянкою з 
кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 у зв'язку з тим, що останні, здійснивши 
фінансування реконструкції об'єкта нерухомості за адресою: м. Київ, Столичне шосе 149 -
житлових корпусів (нежитлових приміщень) типу «С» за №20 і типу «О» за №21 та 
оформивши право власності на вказані об'єкти нерухомого майна, мали усі підстави 
розраховувати на певний стан речей, а саме на отримання згідно з положеннями статей 
377 Цивьтьного кодексу України та статті 120 Земельного кодексу України права 
користування земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 або 
Гї певної частині, виділеної відповідно до вимог чинного законодавства України. 

З огляду на вище викладене та виходячи з завдань адміністративного судочинства, 
принципів верховенства права та офіційного з'ясування всіх обставин у справі, беручи до 
уваги тягар доказування у справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта 
владних повноважень, 

ПРОСИМО: 
1. Врахувати дані письмові пояснення при розгляді та вирішенні справи № 826/9962/18. 
2. Задовольнити позовні вимоги Позивачів у повному обсязі. 
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Додатки: 
1. Лист-відповідь Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної 

адміністрації від 19.03.2018 № 057921-ОП/КО-5046-1327. 
2. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру 

прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек. Єдиного реєстру заборон 
відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 28.03.2018. 

3. Копія договору про пайову участь у реконструкції№17-12/04 від 17.12.2004 року. 
4. Копії інвестиційних договорів № 1Д-1-СО20/АБ від 18.10.2005 та № 1Д-1- С021/АТ від 

18.10.2005. 
5. Копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно. 
6. Копія рішення Апеляційного суду м. Києва від 25.02.2015 № 22-ц/796/1144/2015. 

Позивачі 

10 


