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Шановна Наталіє Вікторівно! 

 

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) Ваше 

депутатське звернення від 07.02.2020  № 08/279/08/040-1388 щодо надання 

інформації по  земельній ділянці на вул. Джона Маккейна, 33 (колишня – 

вул. Івана Кудрі) у Печерському районі м. Києва (кадастровий номер 

8000000000:82:111:0002) розглянуто та повідомляється. 

Згідно з даними Міського земельного кадастру (ділі - МЗК) земельна 

ділянка площею 1,2374 га (кадастровий номер 8000000000:82:111:0002) на  

вул. Івана Кудрі, 33 у Печерському районі м. Києва на підставі пункту  

1 рішення Київської міської ради від 06.07.2000 № 235/956  передана на праві 

тимчасового довгострокового користування строком на 15 років Академії 

муніципального управління для експлуатації та обслуговування  комплексу 

будівель і споруд Академії (договір на право тимчасового довгострокового 

користування землею від 18.11.2000 № 82-5-00045, термін дії якого закінчився 

18.11.2015). 

Водночас зазначаємо, що відомості з МЗК не є підтвердженням 

виникнення права власності (користування) земельними ділянками, та носять 

виключно інформативний характер. 

Рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди 

земельної ділянки не приймалось. 

Вищевказана земельна ділянка належить до земель комунальної власності 
територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради. 

Разом з тим інформуємо, що до Департаменту через Центр надання 

адміністративних послуг м. Києва, надійшла заява дозвільного характеру 

Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського від 25.07.2019  

№ 50102-004152648-031-03 на передачу в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд земельної ділянки 

на вул. Івана Кудрі, 33 у Печерському районі м. Києва.  

Депутатові Київської міської ради 

Манойленко Н.В. 

mailto:dzr@kmda.gov.ua,


Департамент листом від 08.08.2019 № 05716-14819 Таврійському 

національного університету імені В.І.Вернадського надав зауваження. 

На час надання відповіді, повторні звернення від вищевказаного 

університету  не надходили. 

Рішення Київською міською радою щодо передачі (надання) у власність чи 

користування, в тому числі на правах оренди Таврійському національному 

університету вищевказаної земельної ділянки не приймалося. 
Додатково інформуємо, що відповідно до статей 125, 126 Земельного 

кодексу України право власності на земельні ділянки, право оренди, а також 
право постійного користування земельними ділянками виникають з моменту 
державної реєстрації цих прав. 

Державна реєстрація речових прав на землю здійснюється відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень». 

Пунктом 3 частини першої статті 7 зазначеного закону визначено, що 

Міністерство юстиції України забезпечує створення та функціонування 

Державного реєстру прав та є його держателем.  

Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно можна 

отримати, в тому числі, за допомогою електронного сервісу kap.minjust.gov.ua.  

 

 

З повагою 

 

Директор                                                                                             Петро ОЛЕНИЧ 

 

 

 
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алла Кузнєцова  
202 79 96 

 

Головний спеціаліст 

 

 
 

О. Шинкарчук_______ 

Начальник відділу землеустрою 

Голосіївського, Печерського, 

Солом’янського р-нів                           
 

А. Кузнєцова_______________ 

Заступник директора –  

начальник управління 

землеустрою  
 

В. Пелих 

 

Заступник директора 

– начальник юридичного 

управління 

 

                          А. Василенко 


	(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

