
Окружний адміністративний суд міста 
Києва 
03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 81Л 
Справа №826/5701/18 
Суддя: Васильченко 1. П. 

ПОЯСНЕННЯ 
по справі № 826/5701/18 

У провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва 
перебуває справа за позовом Бондаря О. О., Тищенка О. В., Трощенка О. В. 
до Головного управління Держгеокадастру, Міністерства юстиції України, 
державного реєстратора Тарнавської С. В., державного реєстратора Демченко 
М. О., треті особи: Київська міська рада, Департамент земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) про визнання протиправними дії, скасування рішення. 

Ознайомившись з матеріалами адміністративного позову. Департамент 
земельних ресурсів повідомляє наступне. 

Відповідно до ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України, 
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 інтереси. 

Згідно з статтею З Земельного кодексу України земельні відносини 
регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими 
відповідно до них нормативно-правовими актами. 

Розпорядження землями комунальної власності м. Києва, в тому числі 
надання земельних ділянок у власність чи у користування, у відповідності до 
ст. 9 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності» відноситься до виключних повноважень Київської 
міської ради як колегіального органу. 

Згідно з пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» вирішення відповідно до Закону питань 
регулювання земельних відносин є виключною компетенцією пленарних 
засідань сільських, селищних міських рад. 

Пунктом 2 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто-
герой Київ» визначено, що Київська міська рада має право визначати 
особливості землекористування в м. Києві. 

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Київська міська рада в межах своїх повноважень приймає 
нормативні та інші акти у формі рішень. 

Рішенням Київської міської ради від 29.05.2003 № 487/647 земельна 
ділянка площею 9,42 га на Столичному шосе, 149 передана ЗАТ «Київгума» в 
довгострокову оренду на 25 років для експлуатації та обслуговування дитячого 
оздоровчого табору. На підставі вказаного рішення було укладено договір 
оренди земельної ділянки № 79-6-00140 від 04.09.2003, посвідчений 



приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербаковим 
В. 3. за № 830. 

На момент подання заяви ЗАТ «Київгума» про поділ земельної ділянки 
по вул. Стратегічне шосе, 149 у Голосіївському районі м. Києва діяв 
Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування 
або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затверджений 
рішенням Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120, яким було 
визначено загальні положення і особливості та процедура надання в постійне 
користування, передачі в оренду та у власність земельних ділянок із земель 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, процедура поділу 
чи об'єднання земельних ділянок комунальної власності, передача в 
суборенду та поновлення договорів оренди земельних ділянок комунальної 
власності, а також засади організації здійснення землеустрою, організації і 
здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної 
власності при проведенні землеустрою, координації діяльності місцевих 
органів земельних ресурсів. 

Відтак, на клопотання ЗАТ «Київгума» від 01.10.2014 (К-23234) про 
надання дозволу Київської міської ради з приводу поділу зазначеної 
земельної ділянки, Київською міською радою надано дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою від 30.10.2014 № 08/16149. 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки та технічні документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
враховуючи звернення ЗАТ «Київгума» та громадян, які є власниками 
нерухомого майна на земельних ділянках, Департаментом земельних 
ресурсів, в межах повноважень, було підготовлено проект рішення Київської 
міської ради «Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді закритого 
акціонерного товариства «КИЇВГУМА» на Столичному шосе, 149 у 
Голосіївському районі м. Києва, внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки та передачу у приватну власність земельних ділянок громадянам для 
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного 
призначення (дач) на Столичному шосе, 149 у Голосіївському районі 
м. Києва» (ПР-10367 від 17.06.2016), який у встановленому порядку було 
передано на розгляд до Київської міської ради. 

Відповідно до листа Постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 29.05.2017 № 08/281-
1687 (який міститься в матеріалах справи) вказаний проект рішення не був 
розглянутий, оскільки до постійної комісії надійшли листи ЗАТ «Київгума» 
від 26.08.2016 № 19/06 (вх. № 08/14644 від 30.08.2016) та № 20/06 (вх. 
№ 28202 від 31.08.2016) з проханням не розглядати питання щодо поділу 
земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 площею 
9,42 га за адресою: Столичне шосе, 149 у Голосіївському районі м. Києва, у 
зв'язку з тим, що ЗАТ «Київгума» відмовляється від поділу цієї ділянки. 

У зв'язку з вищевикладеним, слід вказати, що Київська міська рада як 
розпорядник земель комунальної власності не приймала жодних рішень щодо 
поділу вище вказаної земельної ділянки. 

Відповідно до ч. 12 ст. 186 земельного кодексу України технічна 
документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок 



погоджується: у разі якщо поділ, об'єднання земельних ділянок здійснюється 
її користувачем - власником земельних ділянок, а щодо земельних ділянок 
державної або комунальної власності - органом виконавчої влади, Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженими 
розпоряджатися земельними ділянками відповідно до повноважень, 
визначених статтею 122 цього Кодексу. 

Однак, не зважаючи на відсутність рішення Київської міської ради 
щодо погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу спірної 
земельної ділянки, до Державного земельного кадастру були внесені 
відомості про новостворені земельні ділянки, які утворились внаслідок 
поділу земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 та 
скасовано реєстрацію земельної ділянки із зазначеним кадастровим номером. 

З приводу передачі новостворених земельних ділянок ЗАТ «Київгума» 
в суборенду іншим особам зазначаємо наступне. 

Відповідно до ст. 93 Земельного кодексу України право оренди 
земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і 
користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження 
підприємницької та іншої діяльності. 

Згідно ст. 1 з Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі 
- це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві 
земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар 
зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору 
та вимог земельного законодавства. 

П.п. 7.1. п. 7 договору оренди земельної ділянки від 04.09.2003 № 79-
6-00140, який укладено між Київською міською радою та ЗАТ «Київгума» 
передбачено, що Орендар має право за згодою Орендодавця у порядку, 
передбаченому законодавством України, передавати у суборенду земельну 
ділянку або її частину іншій особі. 

Слід зауважити, що предметом вказаного договору оренди є земельна 
ділянка площею 9,42 га за кадастровим номером 8000000000:90:415:0003, яка 
знаходиться за адресою: Столичне шосе, 149 у Голосіївському районі 
м. Києва. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про оренду землі» орендована 
земельна ділянка або ЇЇ частина може передаватися орендарем у суборенду 
без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або 
за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця 
орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи 
заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана 
в суборенду. 

Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися 
умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного 
договором оренди землі. 

Однак, ЗАТ «Київгума», здійснюючи дії щодо передачі новостворених 
земельних ділянок, які утворилися в результаті поділу земельної ділянки з 
кадастровим номером 8000000000:90:415:0003, (відповідно до відомостей з 
Державного земельного кадастру) в суборенду третім особам, посилається 



на лист Департаменту земельних ресурсів від 15.09.2016 № 057021-17553 
(додається), як на підтвердження згоди Орендодавця на передачу земельної 
ділянки в суборенду (п.п. 1.7. п. 1 договору суборенди земельної ділянки від 
23.03.2017, який міститься в матеріалах справи). 

Слід вказати, що вказаний лист є відповіддю на лист ліквідатора ЗАТ 
«Київгума» Кудляка С. В. щодо надання дозволу на передачу земельної 
ділянки, за кадастровим № 8000000000:90:415:0003 в суборенду, в якому 
зазначено, що Київська міська рада не приймала рішення щодо надання 
дозволу чи відмови на передачу в суборенду вище вказаної земельної 
ділянки. 

у звязку з тим, що вказаний лист стосувався земельної ділянки, яка є 
предметом договору оренди від 04.09.2003 № 79-6-00140, а не новостворених 
земельних длянок, які передавались ЗАТ «Київгума» в суборенду та те, що 
Департамент змельних ресурсів не є Орендодавцем земельної ділянки, 
вказаний лист не можна вважати згодою на передачу земельних ділянок 
іншим особам в суборенду. 

У зв'язку з вищевикладеним та керуючись ст. 44, 165 Кодексу 
адміністративного судочинства України, 

П Р О Ш У СУД: 
прийняти рішення відповідно до норм чинного законодавства 

Додатки: 
1) копія листа від 15.09.2016 № 057021-17553; 
2) копія довіреності від 15.12.2017 № 05703-22899. 

Представник 
Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) А.Шадура 



В И К О Н А В Ч И Й ОРГАН КИЇВСЬКОЇ міської РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА Д Е Р Ж А В Н А АДV11НIСТРАЦI>1) 

Д Е П Л Р ГЛМЕНТ З Е М Е Л Ь Н И Х РЕСУРСІВ 

вул.Хрещапшк. 32-и. лгКшв. 01601. післ. (044) 279-58-72. ф. 2Н8-0''-57. 
КБУ "Коитактнті центр міста Києва "(044/ 15-5/. Е-іпаіІ: Рг^Щіеусиу-^оУліа Код ЄДРПОУ 26199097 

№ 15 від 08.09.20] 6 

Ліквідатору ЗАГ «Київгума» 
Кудляку Є.В. 

а/с 66, м. Київ, 04070 

У Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за дорученнями Київського міського голови від 
09.09.2016 Л'Ь08/15196 та заступника голови Київської міської державної адміністрації 
О.Спасибка від 12.09.20!6 Х208/15196 розглянуто Ваш лист від 08.09.2016 №08/15196 щодо 
надання дозволу на передачу земельної ділянки, розташованої на шосе Столичному, 149 у 
Голосіївському районі м.Кисва (кадастровий номер 8000000000:90:415:0003), в суборенду. 

За результатом опрацювання звернення інформуємо, що відповідно до ст. 8 Закону 
України „Про оренду землі"' орендована земельна ділянка або її частина може передавагися 
орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором 
оренди або за пнсь.\{овою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець 
не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована 
земельна ділянка або її часі-ина може бути передана в суборенду. 

За наявною у Департаменті земельних ресурсів інформацією ЗЛ'Г «Київгума» подано 
клопотання К9К-27517 від 05.08.2016 про надання дозволу на передачу зазначеної 
земельної ділянки (її частини) в суборенду. 

На сьогодні Київська міська рада не приймала рішення щодо надання дозволу чи 
відмови на передачу в суборенду земельної ділянки на шосе Столичному, 149 у 
Голосіївському районі м.Києва (кадастровий номер 8000000000:90:415:0003), яка перебуває 
в оренді у ЗАТ «Київгума» відповідно до договору оренди земельної ділянки, 
зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів Київської міської державної 
адміністрації 04.09.2003 року за .N^79-6-00140. 

Також інформуємо, що відповідно до ст.І26 Земельного коіїсксу України право 
власності, користування земельною ділянкою оформлюєт'ься відповідно до Закону України 
„Про державну реєсірацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". 

В свою чергу в разі укладання доіовору суборенди земельїюї ділянки, який 
відповідає вимогам законодавства, товариству необхідно надати договір до Департаменту 
земельних ресурсів для ВІЇЄСЄННЯ відповідної інформації до .міськоіо земельного кадастру. 

Перший засг}т[ник директора В. Дворніков 

Р.Челомбітько 234 85 49 



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

вул. Хрещатик. 32-а, .и. Київ, 01601. тсл. (044) 279-58-72. ф. (044) 288-07-57, 
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Ц І Є Ю довіреністю Д Е П А Р Т А М Е Н Т ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) в особі директора Департаменту 
- Поліщука Олексія Григоровича, 

Шадуру Анастасію Миколаївну - головного спеціаліста відділу 
правової експертизи управління аналітично-нравової роботи Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) представляти інтереси Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) у всіх загальних, господарських, адміністративних 
місцевих та апеляційних судах, а також у Верховному Суді. 

Для виконання доручення, передбаченого цією довіреністю, Шадура А.М. 
наділяється усіма правами, наданими чинним законодавством позивачу, 
відповідачу, третій особі, в тому числі пред 'являти зустрічні позови, повністю 
або частково відмовлятись від позовних вимог, змінювати підстави або предмет 
позову, збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог, ос каржувати 
р ішення суду в апеляційному та касаційному порядку, звертатися про перегляд 
судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, подавати заяви 
про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення або 
розстрочення виконання судових рішень, отримувати судові накази, виконавчі 
листи та пред'являти їх до примусового виконання, одержувати присуджене 
майно чи грошові кошти, оскаржувати рішення, дії або бездіяльність 
державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої 
служби або приватного виконавця. 

За цією довіреністю Шадура А.М. користується правом подання та підпису 
всіх документів, необхідних для виконання наданих їй повноважень. 

на№ від 

Д О В І Р Е Н І С Т Ь 

уповноважує 

Довіреність діє безстроково. 

Підпис Шадури Анасхасід* ї^^^олаївни засвідчую. 

Директор О.Полішук 


