
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
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VII СКЛИКАННЯ
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Про звернення до Збаразького відділення
поліції щодо незаконного використання
земель в межах Збаража

 
Заслухавши міського голову Збаража Полікровського Р.С.,  керуючись статтею

26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Направити  звернення  до  Збаразького  відділення  поліції  Підволочиського

відділу  поліції  ГУНП  в  Тернопільській  області  у  зв'язку  із  незаконним

використанням  земель  в  межах  міста  Збаража  Тернопільської  області

Збаразьким РЕМ ВАТ “Тернопільобленерго” (додається).

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Напованець
Присяжнюк 



Т.в.о.  начальника  Збаразького
відділення поліції Підволочиського
відділу  поліції  ГУНП  в
Тернопільській області
ПРИСЯЖНЮКУ В.П.

Шановний Віталіє Петровичу!
Заява про вчинення кримінального правопорушення в порядку ст.

214 КПК України

Відповідно  до  частини  1,  2  статті  116  Земельного  кодексу  України
громадяни  та  юридичні  особи  набувають  права  власності  та  права
користування  земельними  ділянками  із  земель  державної  або  комунальної
власності  за  рішенням  органів  виконавчої  влади  або  органів  місцевого
самоврядування  в  межах  їх  повноважень,  визначених  цим  Кодексом  або  за
результатами аукціону. Набуття права на землю громадянами та юридичними
особами  здійснюється  шляхом  передачі  земельних  ділянок  у  власність  або
надання їх у користування.

Статтею 122 Земельного кодексу України передбачено, що міські ради
передають  земельні  ділянки  у  власність  або  у  користування  із  земель
комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Статтею 125 Земельного кодексу України визначено, що право власності
на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди
земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Статтею  197-1  Кримінального  кодексу  України  передбачена
кримінальна  відповідальність  за  самовільне  зайняття  земельної  ділянки.
Відповідно до частини 1 даної статті, самовільне зайняття земельної ділянки,
яким завдано значної шкоди її  законному володільцю або власнику карається
штрафом  від  двохсот  до  трьохсот  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців.

Згідно примітки до статті 197-1 Кримінального кодексу України шкода,
передбачена частиною першою цієї статті, визнається значною, якщо вона у
сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Збаразькою  міською  радою  виявлено  порушення  даних  норм
законодавства  зі  сторони  ВАТ  «Тернопільобленерго»  (Збаразьких  РЕМ  ВАТ
«Тернопільобленерго»). Так, даним суб’єктом господарювання розташовано на
території  м.Збараж  електроопори  ліній  електропередач,  трансформаторні
підстанції  без оформлення правовстановлюючих документів у встановленому
законом  порядку.  Станом  на  02.06.2016  року  ВАТ  «Тернопільобленерго»  не
укладено із Збаразькою міською радою жодного договору на оренду земельних
ділянок  комунальної  власності  Збаразької  міської  ради  для  розміщення
електроопор під лініями електропередач, трансформаторними підстанціями та
іншими  об’єктами,  які  перебуваю  на  балансі  ВАТ  «Тернопільобленерго»
(Збаразького  РЕМ  ВАТ«Тернопільобленерго»).  Також  у  даного  суб’єкта



відсутній належним чином оформлений сервітут на користування відповідними
земельними  ділянками  або  державний  акт  про  право  власності  на  земельні
ділянки під згаданими вище об’єктами. 

Тобто,  в  даному  випадку  має  місце  самовільне  зайняття  ВАТ
«Тернопільобленерго» земельних ділянок  комунальної  власності  на  території
Збаразької міської ради Тернопільської області.

Враховуючи те, що має місце самовільне зайняття значної площі земель
Збаразької  міської  ради  та  те,  що  дане  правопорушення  триває  протягом
багатьох  років,  у  даному  випадку  має  місце  заподіяння  значної  шкоди
територіальній громаді м.Збараж.

У зв’язку із вище викладеним, 

ПРОСИМО:
 

1. В порядку ст.  214 КПК України внести відомості  в Єдиний державний
реєстр  досудових  розслідувань  за  фактом  самовільного  зайняття  ВАТ
«Тернопільобленерго» ряду земельних ділянок комунальної власності під
електроопорами,  трансформаторними  підстанціями,  іншими  об’єктами
ВАТ «Тернопільобленерго» на території м.Збараж Тернопільської області,
за  ознаками  кримінального  правопорушення  передбаченого  ст.  197-1
Кримінального кодексу України;

2. Про прийняте рішення повідомити Збаразьку міську раду у встановлений
законом строк.

Прийнято  на  пленарному  засіданні
восьмої  сесії  Збаразької  міської  ради
VII скликання 10 червня 2016 року


