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Щодо незаконного проєкту рішення Київської міської ради 

стосовно земельних ділянок ПАТ «Київський завод «Радар» 

 

 

Шановний Олексіє Валерійовичу! 

 

Державний концерн «Укроборонпром» (далі – Концерн)  засвідчує свою 

повагу та звертається до Вас із приводу наведеного нижче. 

До Концерну звернулось ПАТ «Київський Завод «Радар» (далі –  Товариство) 

листом від 20.12.2019 № 1507 щодо наявної інформації про підготовку рішення 

Київської міської ради про припинення Товариству права постійного користування 

земельними ділянками (кадастрові номери: 8000000000:79:045:0002, 

8000000000:79:045:0003) у м. Київ, вул. Предславинська, 35 (далі – проєкт рішення). 

Товариство є базовим підприємством по виробництву бортових 

радіолокаційних комплексів, метеонавігаційних станцій, апаратури спеціального 

призначення, має високий науково-технічний потенціал і виробничі потужності 

для впровадження в серійне виробництво нових видів продукції промислового 

призначення, що становить особливе значення для обороноздатності України. 

Згідно з наведеним у пояснювальній записці до проєкту рішення 

обґрунтування щодо припинення Товариству права постійного користування 

земельними ділянками обумовлене порушенням норм статей 92, 96 Земельного 

кодексу України, а саме використанням не за цільовим призначенням та 

припиненням державної форми власності товариства. 

Вважаємо за необхідне наголосити на тому, що єдиним акціонером 

Товариства є держава, від імені якої управління корпоративними правами 

здійснює уповноважений суб’єкт господарювання з управління об’єктами 

державної власності в оборонно-промисловому комплексі – тобто Концерн. 

Земельна ділянка (кадастровий номер 8000000000:79:045:0002) площею 

2,0607 га по вул. Предславинській, 35 використовується Товариством з метою 
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виготовлення та ремонту продукції оборонного призначення для потреб 

Міністерства оборони України, на виконання оборонного замовлення і на ній 

розташовані цехи з виготовлення спеціальної продукції.  

На земельній ділянці (кадастровий номер 8000000000:79:045:0003) 

площею 1,3631 га проводиться реконструкція майнового комплексу на 

вул. Предславинська, 35 у Печерському районі м. Київ згідно з договором 

№ Ух1.16 від 15.01.2016. Товариство є єдиним замовником реконструкції згідно 

із зазначеним договором. Після проведення реконструкції на земельній ділянці 

площею 1,3631 га завод отримує у власність нежитлові приміщення. Отже, 

вищезазначена земельна ділянка знаходиться у постійному користуванні 

Товариства, нікому не передавалася і передаватися не буде.  

Товариство не надавало добровільної відмови від права користування 

земельною ділянкою. 

З огляду на зазначене, положення проєкту рішення є незаконними, 

оскільки передбачають припинення Товариству права користування земельною 

ділянкою з підстав, не передбачених статтею 141 Земельного кодексу України,  

тобто є безпідставними, а також порушують встановлений статтею 143 

Земельного кодексу України порядок припинення прав, а саме: здійснення 

примусового припинення прав виключно у судовому порядку.  

Принагідно звертаємо Вашу увагу на те, що Договір № Ух1.16 від 

15.01.2016  було укладено Товариством під час роботи попереднього керівництва 

Концерну. 

Просимо звернути увагу на те, що припинення Товариству права 

постійного користування земельними ділянками спричинить збільшення витрат 

підприємства, зокрема на сплату орендної плати за землю, наслідком чого буде 

накопичення простроченої кредиторської заборгованості, відсутність 

можливості виплати заробітної плати співробітникам, припинення виробництва 

спеціальної продукції та надання послуг силам оборони України. Зазначена 

ситуація може призвести до зриву виконання державного оборонного 

замовлення, в якому Товариство бере безпосередню участь.  

Враховуючи зазначене просимо Вашого доручення відповідним посадовим 

особами вжити вичерпних заходів з метою недопущення прийняття вказаного 

проєкту рішення. 
 

З повагою 

 

Генеральний директор         А. Абромавичус 

 

 

Ремізова О.В. 586-24-63 




