
                                    СТУДЕНТСЬКА РАДА НАУ 

 

№26/1-л від 20.09.2021 Народному Депутату України 

Грищуку Роману Павловичу 

hryshchuk@rada.gov.ua 

 

Депутатці Київської міської ради 

Семеновій Ксенії Ігорівні 

semenova.kseniia@kmr.gov.ua 

 

 

 

Щодо протидії забудові території  

НАУ житловими будинками 

 

14.09.2021 року Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Далі – 

ДАБІ) видала дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ013210909218 (Додаток 1) 

(Далі – дозвіл). Відповідно до цього дозволу на території Національного авіаційного 

університету (Далі НАУ) планується «Будівництво житлових будинків з підземним 

паркінгом та спортивного комплексу», замовником будівництва є НАУ, а 

генеральним підрядником ТОВ «АТМОСФЕРА ІНЖИНІРИНГ СІСТЕМЗ».  

За Техніко-економічними показниками (Далі – ТЕП) будівництва відомо: 

Показник Значення Примітка 

Площа забудови, м
2
 14892.05  

Загальна кількість квартир 1659  

Площа житлового будинку, м
2
 158659.46  

Загальна площа квартир, м
2
 107356.97  

Площа вбудованих нежитлових 

приміщень, м
2
  

25710.47  

Загальний будівельний об'єм, м
3
 686997.27  

Поверховість, поверхів 9 -6 

Загальна площа, м
2
 6675  

Кількість, шт 14 пускових комплексів 

Таблиця 1. ТЕП будівництва з дозволу 

Варто звернути увагу, що 15.09.2021 року ДАБІ відмовили у дозволі на 

виконання будівельних робіт №ІУ013210911453 (Додаток 2), замовник будівництва 

там ТОВ «РК ТРАЄКТОРІЯ», а генеральний підрядник такий же. РК Траєкторія у 
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2013 році брали участь у будівництві житлового комплексу на території НАУ (на 

розі вул. Гарматної та пр. Відрадний) (Додатки 3-10). Звертаю Вашу увагу, що 

відповідно до початкового договору (Додаток 4) відсоток квартир, що мав отримати 

університет або його працівники становив 10%, а відповідно до додаткової угоди 

(Додаток 5) відсоток квартир зменшився до 6%. Далі відповідно до додаткової угоди 

(Додаток 8) відсоток квартир зменшився в обмін на «проведення модернізації 

служби головного механіка Університету та оновлення автопарку Університету». 

Таким чином, відсоток квартир та вигоди університету поступово зменшили 

додатковими угодами, тому не можна бути впевненим, що і цього разу так не буде. 

Використовуючи карту Містобудівного кадастру Києва можна завантажити 

містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (Далі – умови та 

обмеження) від Департаменту містобудування та архітектури КМДА. Останні такі 

умови та обмеження були видані 29.04.2014 року (Додаток 11), об’єктом 

будівництва тоді планувалось також «Будівництво житлових будинків з підземним 

паркінгом та спортивного комплексу». Відповідно до цих умов та обмежень площа 

будівництва – 8,4109 га (в т.ч. НАУ-8,08 га, БФ «Солом’янка»-0,3309 га), в той час, 

як територія НАУ 38,5645 га. 

Вищезгаданий БФ «Солом'янка» орендує у м. Києва земельну ділянку басейну 

НАУ, кадастровий номер 8000000000:69:118:0022 (Додаток 4). Відповідно до 

інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб засновником та 

бенефіціаром цього БФ є Непоп Вячеслав Іванович – заступник голови КМДА та 

депутат КМР. Саме Непоп В.І. виступав директором комунального підприємства 

«Житлоінвестбуд-УКБ» у договорах на забудову території НАУ житловими 

будинками у 2013 році (Додатки 4-7). 

Відповідно до дозволу, НАУ є замовником будівництва, хоча жодних 

обговорень даного питання зі студентством не було. Разом з тим, обговорень 

будівництва не було на останніх засіданнях Вченої Ради (30.08.2021) та Конференції 

трудового колективу (30.06.2021). Жодних інших повідомлень про можливе 

будівництво на інформаційних ресурсах НАУ не спостерігалось. 30.08.2021 року на 

зустрічі ректора з науково-педагогічним колективом університету було 

представлено лише план реконструкції стадіону НАУ та ні слова про будівництво. 
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16.09.2021 Студентська рада НАУ на засіданні прийняла рішення осудити 

будь-яке використання території НАУ за призначенням, що немає відношення до 

надання освітніх послуг. Наразі, цільове призначення території НАУ (кадастровий 

номер 8000000000:69:118:0021) – 02.07 Для іншої житлової забудови для 

будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу навчальних, спортивних та 

господарських будівель, гуртожитків та житлових будинків. Саме через таке 

призначення на території НАУ вже стоїть декілька житлових будинків, один з яких 

досі будується. 

Враховуючи все вищевикладене варто розуміти, що представлений наразі 

дозвіл про «Будівництво житлових будинків з підземним паркінгом та спортивного 

комплексу» може спричинити подальшу незаконну забудову території НАУ, до того 

ж потенційний договір про забудову може бути змінений додатковими угодами 

таким чином, що університет не отримає вигоду пропорційну до території, яку 

надає. 

Для того, щоб підкреслити незаконність житлових забудов на території ЗВО 

додаємо лист Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого №121-

01-197 від 12.02.2021 (Додаток 12) з науково-правовим висновком підготовленим 

фахівцями цього ж університету (Далі – науково-правовий висновок). Відповідно до 

науково-правового висновку встановлено, що законодавство не передбачає надання 

земельних ділянок для житлової забудови закладам освіти із земель громадської 

забудови. Аналогічним чином це стосується і земель житлової забудови, які не 

можуть надаватись у користування закладам освіти для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з урахуванням статутної 

діяльності, яку повинен здійснювати заклад освіти. Будівництво житла «на землях 

освіти» є порушенням чинного законодавства. Наймання підрядників «для 

будівництва на землях, наданих університету», або надання згоди вищим 

навчальним закладом на житлову забудову земель, наданих йому в постійне 

користування, протирічить чинному законодавству. Використання закладами освіти 

земельних ділянок «за межами освітньої діяльності», в тому числі не за цільовим 

призначенням заборонено законом. 
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Просимо Вас вжити заходів для протидії забудови території НАУ житловими 

будинками, враховуючи що жодних обговорень щодо забудов зі студентством чи 

трудовим колективом НАУ не було. Просимо Вас посприяти зміні цільового 

призначення території НАУ або накладанню мораторію на будь-яке використання 

території НАУ, що немає відношення до освітнього процесу. Просимо Вас 

посприяти розірвання орендного договору території басейну НАУ з БФ 

«Солом’янка», оскільки за час поки ця територія в оренді вона простоює 

недобудованою та лише руйнується, що наражає на потенційну небезпеку студентів 

НАУ. Про результати розгляду цього листа просимо повідомити на електронну 

адресу – sr@nau.edu.ua. 

Додатки: 

1. Дозвіл ДАБІ на виконання будівельних робіт №ІУ013210909218. 

2. Відмова у дозволі ДАБІ на виконання будівельних робіт від ДАБІ №ІУ013210911453. 

3. Договір на інвестування та будівництво житлового комплексу по проспекту космонавта Комарова, 1, (на 

розі вул. Гарматної та пр. Відрадний) в Солом'янському районі м. Києва (2007 р.). 

4. Договір №130/24 про передачу частини функцій замовника на будівництво житлового комплексу по 

проспекту Космонавта Комарова, 1 (на розі вул. Гарматної та пр. Відрадний) у Солом'янському районі м. 

Києва від 14 лютого 2013 року. 

5. Додаткова угода до Договору №130/24 від 14 лютого 2013 року про передачу частини функцій замовника 

на будівництво ЖК від 25 лютого 2013 року. 

6. Додаткова угода №2 до Договору №130/24 від 14 лютого 2013 року про передачу частини функцій 

замовника на будівництво ЖК від 15 травня 2015 року. 

7. Додаткова угода №3 до Договору №130/24 від 14 лютого 2013 року про передачу частини функцій 

замовника на будівництво ЖК від 19 травня 2015 року. 

8. Додаткова угода №4 до Договору №130/24 від 14 лютого 2013 року про передачу частини функцій 

замовника на будівництво ЖК від 17 січня 2018 року. 

9. Акт приймання-передачі модернізованої служби головного механіка за Договором №130/24 від 14 лютого 

2013 року про передачу частини функцій замовника на будівництво ЖК від 15 лютого 2018 року. 

10. Додаткова угода №4 до Договору №130/24 від 14 лютого 2013 року про передачу частини функцій 

замовника на будівництво ЖК від 26 жовтня 2018 року. 

11. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на просп. Космонавта Комарова, 1 у 

Солом'янському районі м. Києва №4515/0/12/009-14 від 29.04.2014 року. 

12. Лист Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого №121-01-197 від 12.02.2021. 

 

 

Голова Студентської Ради НАУ В.О. Падєрін 

 

 

 
Виконавець: 

Падєрін Володимир Олександрович 

М. Київ, вул. Ніжинська 29Д 

+380501444269 
sr@nau.edu.ua 
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