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Пояснення у справі № 826/5701/18 

В провадженні Окружного адміністративного суду м. Києва знаходиться 
справа за позовом Бондаря О.О., Тищенка О.В., Троценка О.В. до Головного 
управління Держгеокадастру у м. Києві, Міністерства юстиції України, 
Державного реєстратора Тарнавської С.В. Державного підприємства 
«Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних 
досліджень». Державного реєстратора Комунального підприємства «Центр 
державної реєстрації» Демченко М.О., треті особи — Київська міська рада, 
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) про визнання протиправними дій, 
скасування рішень. 

Пунктом 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» передбачено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, 
селищної, міської ради вирішуються відповідно до закону питання регулювання 
земельних відносин. Згідно із ст. 9 Земельного кодексу України до повноважень 
Київської міської ради у галузі земельних відносин на її території належить, 
зокрема, розпорядження землями територіальної громади міста; передача 
земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних 
осіб відповідно до цього Кодексу; надання земельних ділянок у користування із 
земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу; припинення права 
користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом. 

У відповідності до Ч.1 СТ.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у 
формі рішень. Таким чином, приймаючи оскаржуване рішення Київська міська 
рада діяла в межах повноважень та у спосіб визначений законом. 

Рішенням Київської міської ради від 29.05.2003 № 487/647 «Про 
оформлення права користування земельними ділянками» (в редакції зі змінами, 
внесеними рішенням )вирішено оформити закритому акціонерному товариству 
«Київгума», за умови виконання п. 1.1 цього рішення, право довгострокової 
оренди на 25 років земельної ділянки площею 9,42 га для експлуатації та 
обслуговування дитячого оздоровчого табору на Столичному шосе, 149 у 
Голосіївському районі м. Києва за рахунок частини земель, переданих відповідно 
до п. 17 рішення Київської міської ради від 07.02.2002 № 240/1674 «Про надання 
і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею», у 
зв'язку з переходом права власності на майновий комплекс (свідоцтво на право 
власності від 20.08.02 серія МК № 010005105). 

На підставі даного рішення між Київською міською радою та ЗАТ 
«Київгума» укладено договір оренди земельної ділянки від 20.08.2003, 



зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів Київської міської 
державної адміністрації у книзі записів державної реєстрації договорів від 
04.09.2003 з а № 79-6-00140. 

Відповідно до частини 10 статті 24 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр» та пункту 114 Порядку ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 
№ 1051 державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним 
кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі: 

1) поділу чи об'єднання земельних ділянок - на підставі заяви про державну 
реєстрацію земельних ділянок, які утворилися в результаті такого поділу чи 
об'єднання; 

2) коли протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації 
земельної ділянки речове право на неї не зареєстроване з вини заявника, - на 
підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
отриманої шляхом безпосереднього доступу до зазначеного Реєстру. 

Відомості про земельну ділянку у разі скасування її державної реєстрації: 
набувають статусу архівних за рішенням Державного кадастрового реєстратора; 
відображаються на кадастровій карті в архівному шарі даних геоінформаційної 
системи; зберігаються в Державному земельному кадастрі постійно разом з 
відомостями про відповідного Державного кадастрового реєстратора, дату та час 
набуття статусу архівних такими відомостями. 

Статтею 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр» та 
пунктом 29 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 встановлено, що 
скасований кадастровий номер земельної ділянки не може бути присвоєний 
іншій земельній ділянці. Інформація про скасовані кадастрові номери земельних 
ділянок зберігається у Державному земельному кадастрі постійно. 

У разі поділу чи об'єднання земельній ділянці присвоюється новий 
кадастровий номер. 

Згідно вимог статті 24 та частини 1 статті 27 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» та пунктів 107-111, 136 Порядку ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей про земельну ділянку, яка утворилася в результаті поділу 
раніше сформованої земельної ділянки здійснюється за місцем їх розташування 
відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну 
ділянку, яка утворилася в результаті поділу раніше сформованої земельної 
ділянки здійснюється за заявою власника земельної ділянки, користувача 
земельної ділянки державної чи комунальної власності або уповноваженої ними 
особи. 

У разі поділу або об'єднання земельних ділянок запис про державну 
реєстрацію земельної ділянки та кадастровий номер земельної ділянки 
скасовуються, а Поземельна книга на таку земельну ділянку закривається. 

Відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку в разі 
її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою вносяться на підставі заяви 



про державну реєстрацію земельної ділянки, яка утворилася в результаті такого 
поділу чи об'єднання, шляхом здійснення Державним кадастровим реєстратором 
таких дій: 

1) скасування державної реєстрації земельної ділянки шляхом закриття 
Поземельної книги відповідно до пункту 60 цього Порядку із скасуванням 
кадастрового номера земельної ділянки за допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру; 

2) здійснення державної реєстрації земельної ділянки, яка утворилася в 
результаті поділу чи об'єднання, згідно з пунктами 107-111 і 113 цього Порядку; 

3) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в 
результаті поділу чи об'єднання земельних ділянок, запису про такий поділ чи 
об'єднання із зазначенням скасованого кадастрового номера земельної ділянки 
шляхом: проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в паперовій 
формі позначки про утворення земельної ділянки в результаті поділу чи 
об'єднання за формою згідно з додатком 28, в якій зазначаються скасований 
кадастровий номер земельної ділянки, підстава для поділу чи об'єднання 
земельної ділянки, дата такого поділу чи об'єднання, відомості про Державного 
кадастрового реєстратора, який зробив позначку; проставлення на титульному 
аркуші Поземельної книги в електронній формі відповідної електронної 
позначки за власним електронним цифровим підписом Державного кадастрового 
реєстратора; 

4) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в 
результаті поділу чи об'єднання земельних ділянок, запису про обмеження у 
використанні земельної ділянки, яка поділена чи об'єднана з іншою (крім 
випадків, коли обмеження поширювалося лише на частину земельної ділянки, 
яка в результаті поділу земельної ділянки не увійшла до сформованої земельної 
ділянки). 

Для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 
земельну ділянку, яка утворилася в результаті поділу раніше сформованої 
земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку 
реєстрацію, подаються: 

- заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин; 

- оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування 
земельної ділянки; 

- документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної 
ділянки у формі електронного документа. 

Згідно частини 6 статті 24 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр» підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної 
ділянки є: 

- розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого 
Державного кадастрового реєстратора; 

- подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї 
статті, не в повному обсязі; 

- невідповідність поданих документів вимогам законодавства; 
- знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається 

зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини. 



Зі змісту листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.05.2017 
№ 057021-8772, вбачається, що Київською міською радою надано дозвіл від 
30.10.2014 № 08/16149 на поділ земельної ділянки з кадастровим номером 
8000000000:90:415:0003,на підставі якого землевпорядною організацією 
розроблено технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки, проте належним чином оформлене рішення щодо затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо поділу цієї земельної ділянки до 
Департаменту земельних ресурсів не надходило. 

Звертаємо увагу суду на положення статті 17 рішення Київської міської 
ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок передачі (надання) 
земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної 
власності в місті Києві» (в редакції чинній на момент надання дозволу Київради), 
якою передбачено, що згода (дозвіл) Київської міської ради на поділ чи 
об'єднання землекористувачем без зміни цільового призначення раніше 
сформованих земельних ділянок, право комунальної власності територіальної 
громади міста Києва на які зареєстровано і які перебувають у користуванні 
землекористувача, надається у формі доручення (резолюції) Київського міського 
голови або заступника міського голови - секретаря Київради на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних 
ділянок. 

Землекористувач з метою поділу чи об'єднання без зміни цільового 
призначення раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у його 
користуванні, звертається до Київської міської ради з клопотанням про надання 
згоди (дозволу) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу (об'єднання) земельних ділянок в порядку, встановленому статтею 5 
цього Порядку. 

Департамент земельних ресурсів після надходження з секретаріату 
Київської міської ради клопотання та доданих до нього документів протягом 
трьох робочих днів готує проект доручення Київського міського голови або 
заступника міського голови - секретаря Київради про надання згоди (дозволу) на 
розроблення технічної документації щодо поділу (об'єднання) земельних 
ділянок, який передається на підпис Київському міському голові або заступнику 
міського голови - секретарю Київради через приймальню Київради з земельних 
питань. 

У разі невідповідності клопотання про надання згоди (дозволу) на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) 
земельних ділянок та доданих документів складу та змісту документів, 
встановлених цією статтею, або у разі неможливості розглядати клопотання по 
суті (подано недостатньо відомостей та документів щодо правового статусу 
майна, розташованого на земельній ділянці, подані графічні матеріали не 
відповідають вимогам цієї статті) вони протягом визначеного у цій статті строку 
повертаються Департаментом земельних ресурсів через приймальню Київради з 
земельних питань зацікавленій особі на доопрацювання. У випадку повернення 
клопотання Департамент земельних ресурсів письмово зазначає підстави 
повернення. Після усунення зацікавленою особою зазначених Департаментом 
земельних ресурсів недоліків повторне повернення клопотання не допускається. 



Департамент земельних ресурсів після надходження доручення Київського 
міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради з 
клопотанням про надання згоди (дозволу) на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок протягом п'яти 
робочих днів письмово інформує зацікавлену особу про надання дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) 
земельних ділянок. 

Технічна документація із землеустрою щодо поділу чи об'єднання 
земельних ділянок розробляється за замовленням землекористувача виконавцем 
робіт із землеустрою, який відповідно до законодавства є розробником 
документації із землеустрою. 

Умови і терміни розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу чи об'єднання земельних ділянок визначаються договором, укладеним 
між землекористувачем і розробником документації із землеустрою, а термін 
розроблення технічної документації не повинен перевищувати встановленого 
законодавством максимального строку складання документації із землеустрою. 

Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельних ділянок 
розробляється з урахуванням містобудівної ситуації шляхом узгодження з 
Департаментом містобудування та архітектури у випадках, якщо земельна 
ділянка, що підлягає поділу, є більшою за 0,5 га у центральній планувальній зоні 
міста Києва, більшою за 1 га поза межами центральної планувальної зони в 
кварталах сформованої забудови міста Києва, більшою за 2 га поза межами 
центральної забудови в кварталах забудови міста Києва, що формуються. 

У разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок із 
визначенням видів використання сформованих у результаті поділу чи об'єднання 
земельних ділянок у межах певної категорії земель відповідно до статті 20 
Земельного кодексу України, в тому числі для розташування об'єктів 
будівництва (здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації), якщо 
таке будівництво або такі види використання не передбачались наявними 
документами, що посвідчують право на землю, або не були передбачені 
документацією із землеустрою при формуванні земельної ділянки за проектом 
землеустрою щодо її відведення та/або не зареєстровані в Державному 
земельному кадастрі, до технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 
об'єднання земельних ділянок додається висновок Департаменту містобудування 
та архітектури щодо відповідності заявленої ініціативи (видів використання) 
містобудівній документації або ситуації та наявним містобудівним умовам та 
обмеженням, що мають бути враховані при розробці зазначеної технічної 
документації із землеустрою. 

Крім того, відповідно до вимог ст. 18 вказаного вище рішення Київради 
земельні ділянки, сформовані на підставі технічної документації із землеустрою 
щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок, підлягають державній реєстрації. 

Згідно з пунктом 8 частини 2 статті 20 рішення Київради від 28.02.2013 
№ 63/9120 «Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у 
користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві» 
передбачено, що рішення про надання (передачу) в користування (у власність) 
земельних ділянок, сформованих у результаті поділу чи об'єднання раніше 
сформованих земельних ділянок, або про відмову в наданні (передачі) таких 



земельних ділянок приймається Київською міською радою в порядку, 
встановленому Регламентом Київської міської ради, та у строки, встановлені 
законодавством. / 

Також в зазначеному вище листі Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 19.05.2017 № 057021-8772 повідомляється, що Київська міська 
рада не приймала рішення щодо надання дозволу чи відмови щодо передачі в 
оренду або суборенду земельної ділянки (її частини), що розташована за 
адресою: вул. Столичне шосе, 149 у Голосіївському районі м. Києва, яка 
перебуває в оренді у ЗАТ «КИЇВГУМА». 

Враховуючи викладене, прошу суд прийняти законне та обгрунтоване 
рішення та слухати справу без участі представника Київської міської ради. Про 
результати розгляду справи повідомити Київську міську раду у встановленому 
законом порядку. 

Додаток: 

1. Копія довіреності. 

Представник Київради 


