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Звіт 
про результати правової експертизи 

законності забудови земельної ділянки, що розташована за адресою: вул. Електриків, 
23-б у Подільському районі м. Києва 

 
Кому: Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВЕРСАЙД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ КО» Вавришу Андрію Валентиновичу (надалі - Клієнт) 
Від кого: Адвокатська фірма «GORO legal»  
Дата складення: 24 березня 2017 року 
Тема: Правова експертиза законності забудови земельної ділянки, що розташована за 

адресою: вул. Електриків, 23-б у Подільському районі м. Києва 
 
У цьому Звіті викладені результати юридичної експертизи, виконаної Адвокатською 

фірмою «GORO legal» щодо законності забудови земельної ділянки, що розташована за адресою: 
вул. Електриків, 23-б у Подільському районі м. Києва, кадастровий район 
8000000000:85:319:0085 (далі – Земельна ділянка). 

 
Підстава для звернення за юридичною експертизою: клієнту стало відомо, що на 

офіційному сайті Прокуратури міста Києва з’явилася інформація про поданий даним органом 
позов про розірвання договору оренди та повернення Земельної ділянки територіальній громаді. 
Підстава – використання земельної ділянки не за призначенням. 

 
Даний Звіт був підготовлений за результатами нашого ознайомлення з документами, 

наданими в наше розпорядження Клієнтом (далі - «Документи»), а також з інформацією, 
отриманою нами з загальнодоступних джерел офіційної публічної інформації. 

 
У зв'язку з викладеним вище, звертаємо Вашу увагу на те, що при підготовці даного Звіту 

та викладених у ньому висновків ми ґрунтувалися на наступних вихідних припущеннях, без їх 
перевірки: 

 
2.1 Документи є достовірними і вірними копіями справжніх оригіналів, і вони не були 

анульовані або скасовані на дату складання даного звіту. 
 
2.2 Всі підписи на Документах є справжніми і належать особам, які мають необхідні 

повноваження приймати від імені організацій, які вони представляють, обов'язкові до виконання 
зобов'язання, що мають юридичну силу, і всі печатки, що посвідчують Документи, є справжніми. 

 
2.3 Документи видані в установленому порядку особами, уповноваженими видавати, 

підписувати чи затверджувати такі Документи від імені органів державної влади або місцевого 
самоврядування, зазначених на титульній сторінці таких Документів, при цьому Документи були 
підписані або видані з дотриманням і належним застосуванням всіх діючих законів України, 
нормативних актів, порядків, внутрішніх процедурних норм і підзаконних актів відповідних 
органів державної влади або місцевого самоврядування. 

 
2.4 Ні в один з Документів не були внесені зміни на підставі яких би то не було рішень 

або положень інших документів або договорів про внесення змін або в результаті зміни 
обставин. 

 
2.5 Усі твердження і виклад фактів у Документах відповідають дійсності і є правильними. 
 
2.6 Будь-яка фізична особа, що підписала будь-який з Документів, мала право- і 

дієздатність для підписання такого документа. 
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Шановний Андрій Валентинович! 
 

Фактичні обставини 
 
30.07.2015 року між Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (в якості Замовника), 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ» (в якості Виконавця) та 
Товариством з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (в якості Інвестора, замінено на ТОВ «РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» 
відповідно до договору про заміну сторони від 03.02.2016 року) було укладено договір № 
1507/181/ДПТ. Відповідно до п. 1.1. вказаного Договору, в порядку та на умовах, визначених 
цим Договором, Замовник доручає, а Інвестор оплачує, а Виконавець приймає на себе 
зобов’язання, власними та/або залученими силами та засобами, розробити Детальний план 
території в межах вулиць Електриків, Набережнорибальська у Подільському районі м. Києва. 

На виконання вищезазначеного договору, Детальний план території в межах вулиць 
Електриків, Набережнорибальська у Подільському районі м. Києва було розроблено, 
оприлюднено для громадських слухань (газета «Хрещатик», вип. № 20 від 23 лютого 2016 року), 
затверджено Рішенням Київської міської ради від 29 вересня 2016 року № 96/1100 «Про 
затвердження детального плану території в межах вулиць Електриків, Набережнорибальської 
дороги у Подільському районі м. Києва» (рішення оприлюднено в газеті «Хрещатик», вип. 105 
(4875) від 30 вересня 2016 року). 

 
Рішенням Київської міської ради № 907/907 від 28 липня 2016 року «Про передачу 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування майнового комплексу на вул. Електриків, 23-б у Подільському 
районі м. Києва» земельну ділянку було надано у користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Цільове використання (вид використання) - 
експлуатація та обслуговування майнового комплексу. 

13 жовтня 2016 року між ПАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та Київською міською радою 
було укладено договір оренди земельної ділянки. Договір укладено на 15 років. Цільове 
використання (вид використання) – для експлуатації та обслуговування майнового комплексу. 

 
Правове регулювання 
 
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України землі України за основним цільовим 

призначенням поділяються на такі категорії: 
а) землі сільськогосподарського призначення; 
б) землі житлової та громадської забудови; 
в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; 
г) землі оздоровчого призначення; 
ґ) землі рекреаційного призначення; 
д) землі історико-культурного призначення; 
е) землі лісогосподарського призначення; 
є) землі водного фонду; 
ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
При цьому, у межах однієї категорії існують різні види цільового призначення земельних 

ділянок. 
Відповідно до п. 5 статті 20 Земельного кодексу України види використання земельної 

ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та 
земель оборони) визначаються її власником або користувачем самостійно в межах вимог, 
встановлених законом до використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної 
документації та документації із землеустрою. 

 
Відповідно до даних Публічної кадастрової карти Земельна ділянка (кадастровий номер 

8000000000:85:319:0085) цільове призначення земельної ділянки - 03.15 Для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови. 
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За даними МІАС ЗМД «Містобудівний кадастр Києва» земельна ділянка знаходиться у 

функціональній зоні - території громадських будівель та споруд (існуючі). 
 

 
 
Статтями 38 та 39 Земельного кодексу України передбачено, що до земель житлової та 

громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які 
використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших 
об'єктів загального користування. 

 
Щодо використання земельної ділянки в межах однієї категорії 
 
Згідно ст. 1 Закону України «Про землеустрій» цільове призначення земельної ділянки - 

використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із 
землеустрою у встановленому законодавством порядку. 

Відповідно до п. 1.4. Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої 
Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року за № 548 
(надалі по тексту – Наказ ДКУЗР № 548) КВЦПЗ визначає поділ земель на окремі види цільового 



 

 

 
4 

призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними 
функціями, видом господарської діяльності, типами забудови, типами особливо цінних 
об’єктів. 

Так, землі, які відносять до категорії «землі житлової та громадської забудови», 
підкатегорії «землі громадської забудови», передбачають наступні види цільового 
призначення: для будівництва і обслуговування, зокрема: 1) будівель органів державної влади 
та місцевого самоврядування; 2) будівель закладів освіти; 3) будівель закладів охорони здоров’я 
та соціальної допомоги; 4) будівель громадських та релігійних організацій; 5) будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування; 6) будівель екстериторіальних організацій та 
органів; 7) будівель торгівлі; 8) об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування; 9) будівель кредитно-фінансових установ; 10) будівель ринкової інфраструктури; 
11) будівель і споруд закладів науки; 12) будівель закладів комунального обслуговування; 13) 
будівель закладів побутового обслуговування; 14) для розміщення та постійної діяльності 
органів МНС; 15) інших будівель громадської забудови; 16) для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та 
для збереження та використання земель природно-заповідного фонду. Що ж стосується 
підкатегорії «землі житлової забудови», то вона передбачає будівництво і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); колективне житлове 
будівництво; будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; будівництво і 
обслуговування будівель тимчасового проживання; будівництво індивідуальних гаражів; 
колективне гаражне будівництва; іншу житлову забудову; цілі підрозділів 02.01-02.07 та 
збереження та використання земель природно-заповідного фонду. 

Як вже було зазначено, види використання земельної ділянки в межах певної категорії 
земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються з 
урахуванням містобудівної документації. 

Відповідно до п. 3.6* ДБН 360 – 92 “Містобудування. Планування і забудова міських і 
сільських поселень” при забудові вільних територій їх функціонально-планувальна і 
архітектурно-просторова організація, поверховість житлових будинків приймаються відповідно 
до архітектурно-планувальних особливостей і вимог забудови міста з урахуванням санітарно-
гігієнічних, протипожежних, демографічних, архітектурно-композиційних та інших вимог, рівня 
інженерного обладнання, місцевих умов будівництва. Вказана вище позиція підтверджується 
Листом Державного комітету України по земельних ресурсах від 27.12.2006 N 14-17-7/9942. 

Зокрема, у вказаному листі повідомляється про те, що “земельним законодавством чітко 
визначено, які землі належать до тієї чи іншої категорії, та для чого вони можуть 
використовуватися, а саме: глава 5 Земельного кодексу України  - землі сільськогосподарського 
призначення, глава 6 Земельного кодексу України - землі житлової та громадської забудови, 
глава 7 - землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, глава 8 
- землі оздоровчого призначення, глава 9 - землі рекреаційного призначення, глава 10 - землі 
історико-культурного призначення, глава 11 – землі лісогосподарського призначення, глава 12 - 
землі водного фонду, глава 13 - землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. Таким чином, якщо земельна ділянка була надана для розміщення 
об'єкту чи для використання в межах будь-якої категорії відповідно до статті 19 Земельного 
кодексу України, але через якийсь час там було розташовано інший об'єкт чи вона 
використовується по іншому, але в межах тієї категорії, що була першочергово надана, то 
використання земельної ділянки не за цільовим призначенням в цьому випадку відсутнє.  

Наприклад: рішенням міської ради земельна ділянка передана у приватну власність для 
будівництва спортивного комплексу, що зазначено в державному акті на право приватної 
власності на земельну ділянку, але через деякий час власник земельної ділянки приймає 
рішення про зруйнування спортивного комплексу та будує на цьому місті розважальний 
комплекс. 

В цьому випадку порушення земельного законодавства щодо нецільового використання 
земельної ділянки відсутнє, оскільки земельна ділянка використовується в межах тієї ж 
категорії, в межах якої її надано, а саме: як земля житлової та громадської  забудови. 
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Щодо можливості будівництва на Земельній ділянці 
 
Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до 

генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-
господарського устрою з дотриманням державних стандартів і норм,  регіональних та 
місцевих правил забудови. 

 
Як уже було зазначено вище, Рішенням Київської міської ради від 29 вересня 2016 року № 

96/1100 «Про затвердження детального плану території в межах вулиць Електриків, 
Набережнорибальської дороги у Подільському районі м. Києва» (надалі - ДПТ). 

Детальний план території після затвердження є основним документом, який регламентує 
розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок для будівництва, 
благоустрою території, прокладку інженерних мереж. 

Відповідно до розробленого та затвердженого ДПТ (Графічна частина. Проектний 
план) територія вказаної Земельної ділянки відноситься до території житлово-громадської 
забудови. 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного 
пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. 

Згідно до ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» суб'єкти 
містобудування зобов'язані додержуватися містобудівних умов та обмежень під час 
проектування і будівництва об'єктів. Право на забудову земельної ділянки реалізується її 
власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до 
вимог містобудівної документації. 

Таким чином, віднесення ДПТ даної земельної ділянки до території житлово-
громадської забудови є однією з підстав для її забудови. 

 
Крім того, стаття 29 зазначеного вище закону встановлює, що фізична або юридична 

особа, яка подала виконавчому органові сільської, селищної, міської ради або у разі розміщення 
земельної ділянки за межами населених пунктів - районній державній адміністрації заяву про 
намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, 
повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва. 

 Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими 
органами містобудування та архітектури на безоплатній основі. Спеціально уповноважений орган 
містобудування та архітектури визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки 
вимогам містобудівної документації на місцевому рівні. 

Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської адміністрації) було видано Містобудівні умови та обмеження 
вказаної Земельної ділянки (вхідний номер 11414/0/7-1-16 від 24.10.2016 року). 

 
 Крім того, відповідно до абз. 3 п. 8.3. Договору оренди земельної ділянки від 13 жовтня 
2016 року орендар має право за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому 
законодавством порядку жилі, виробничі, культурно- побутові та інші будівлі і споруди. 

 Оскільки, 

1.  Містобудівні умови та обмеження є документом без якого здійснення будівництва 
неможливо.  

2. Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) є структурним підрозділом виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковується 
Київському міському голові, підзвітний та підконтрольний Київській міській раді, а з питань 
виконання функцій державної виконавчої влади - Міністерству регіонального розвитку, 
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будівництва та житлово-комунального господарства України (п. 1.1. Положення «Про 
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)») 

3. Орендодавцем Земельної ділянки є Київська міська рада, 

Видача містобудівних умов та обмежень є наданням письмової згоди Орендодавця 
зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно- побутові та 
інші будівлі і споруди. 

Висновки: 

1. Різні види використання земельної ділянки, але в межах однієї категорії, не є нецільовим 
використанням земельної ділянки. 

2. Видача містобудівних умов та обмежень є наданням письмової згоди Орендодавця на 
будівництво об’єктів на земельній ділянці. 

 
 

З повагою, 

Адвокатська фірма «GORO legal»    Д.Ю. Овсій 


