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0 постанова, від 20.06.2018, про перевищення нею повноважень, оскільки такі повноваження має лише Кабінет Міністрів України

Використанню лісогосподарських земель за їх цільовим призначенням законодавство надає пріоритет: складовою охорони земель є захист лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб (пункт б  частини
першої статті 164 ЗК України).

Отже, однією з основних особливостей правового режиму земель лісогосподарського призначення є нерозривний зв"язок їх використання із лісокористуванням.

Закон не передбачає можливість передання земель лісогосподарського призначення в оренду фізичній особі, яка не займається веденням лісового господарства.

Згідно з нормами статей 181-184, 202-204 ЗК України, Законів України "Про Державний земельний кадастр" та "Про землеустрій" дані державного земельного кадастру - це документальне підтвердження відомостей про правовий режим
земель, їх цільове призначення, їх розподіл серед власників землі і землекористувачів за категоріями земель, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, які ґрунтуються на землевпорядні документації.

Відповідно до пункту 5 розділу VIII "Прикінцеві положення" ЛК України до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими
ділянками, документами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування.

Планово-картографічні матеріали лісовпорядкування складаються на підставі натурних лісовпорядних робіт та камерного дешифрування аерознімків, містять детальну характеристику лісу. Перелік планово - картографічних
лісовпорядкувальних матеріалів, методи їх створення, масштаби, вимоги до змісту та оформлення, якості виготовлення тощо регламентується галузевими нормативними документами.

Отже, системний аналіз наведених норм законодавства дозволяє дійти висновку про те, що при вирішенні питання щодо перебування земельної лісової ділянки в користуванні державного лісогосподарського підприємства необхідно
враховувати положення пункту 5 розділу VIII "Прикінцеві положення" ЛК України.

Зазначене відповідає правовому висновку Верховного Суду України, висловленому у постановах від 27 січня 2015 року у справі 21-570ацс14, від 24 грудня 2014 року у справі № 6-212цс14, від 25 січня 2015 року у справі № 6-224цс14.

Згідно з частиною восьмою статті 122 ЗК України Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у випадках, визначених статтею 149 цього Кодексу.

Статтею 149 ЗК України (частина друга та дев"ята) визначено, що вилучення земельних ділянок державної власності провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету Міністрів України, який вилучає земельні ділянки
державної власності, які перебувають у постійному користуванні, зокрема - ліси для нелісогосподарських потреб.

Управління Держгеокадастру у Білоцерківському районі Київської області від 22 березня 2016 року на запит квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла Церква повідомило, що відповідно до розпорядження від 07 липня 2006 року № 251
до загальної площі 330 га земельні ділянки лісогосподарського призначення не входили. Згідно з державною статистичною звітністю в межах Білоцерківського району за державним підприємством Міністерства оборони України "Ржищівський
військовий лісгосп" земельні ділянки не рахувались, і такий землекористувач не обліковувався.

Управлінням Держгеокадастру у Білоцерківському районі Київської області надано довідку від 09 листопада 2016 року, відповідно до якої за КЕЧ Білоцерківського району у межах Фурсівської сільської ради згідно з державною статистично.
звітністю (форма 6-зем) обліковувалися площі земель станом на 01 липня 2006 року: всього земель - 504,4983 га, з них - сільськогосподарських угідь - 198,604 га, лісів та інших лісовкритих площ - 119,1 га, забудованих земель - 184,3943 га,
відкритих земель без рослинного покриву - 2,4 га; станом на 01 січня 2007 року всього земель -56,986 га, з них сільськогосподарських угідь - 54,186 га, лісів та інших лісовкритих площ - 2,8 га.

Відповідно до розпорядження Білоцерківської районної державної адміністрації від 07 липня 2006 року № 251 до загальної площі 330 га земельні ділянки лісогосподарського призначення не входили.

Згідно з зазначеним розпорядженням в складі 330 га землі, яку вилучено з користування КЕЧ Білоцерківського району та передано до земель запасу Фурсівської сільської ради, обліковуються такі земельні ділянки: під житловою забудовою -
32,0 га, землями промисловості - 152,3943 га, сіножатями - 143,2057 га, іншими землями - 2,4 га.

Всього залишилось земель площею 174,4983 га (504,4983 га мінус 330 га), у тому числі сільськогосподарських угідь - 198,604 га, вилучено 143,2057 га залишилось 55,3983 га; забудованих земель - 184,3943 га, вилучено 184,3943 га (під
житловою забудовою - 32,0 га, землями промисловості - 152,3943 га); інших земель - 2,4 га.

Тобто після вилучення і передачі 330 га до земель запасу Фурсівської сільської ради залишилося 174,4983 га землі, з них: 55,3983 га сільськогосподарські угіддя, 119,1 га - ліси та інші лісовкриті площі.

Згідно з розпорядженням Білоцерківської районної державної адміністрації від 25 листопада 1996 року № 255 з користування КЕЧ Білоцерківського району було вилучено земельну ділянку площею 116,3 га та передано в постійне
користування Білоцерківського держлісгоспу (державний акт серії КВ № 001991 від 24 листопада 2005 року № 030501000001), а тому станом на 01 липня 2007 року у КЕЧ Білоцерківського району залишилося 2,8 га земель лісу (119,1 га - 116,3 га).

На запит прокуратури Київської області квартирно-експлуатаційний відділ міста Біла Церква у листі від 04 червня 2015 року повідомив, що земельна ділянка площею 330 га - це земельна ділянка під реалізованим та переданим майном, а
також під житловою зоною мікрорайону "Гайок".

У схемі земельної ділянки площею 330 га військового містечка № 50 міста Біла Церква, яку погоджено начальником квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла Церква та начальником районного земельного відділу, відсутні дані про те,
що до її складу входять землі лісового фонду (квартали 8, 9, 10 Бучанського лісництва Київського територіального лісопромислового об"єднання Міністерства оборони України площею 119,1 га).

Відповідно до довідки Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області від 05 червня 2006 року № 02-14-198 згідно з актом інвентаризації на кінець 2003 року в користуванні Міністерства оборони України в межах
Фурсівської сільської ради обліковувалось 501,95 га землі (військового містечка № 50), до зазначеної площі земельної ділянки увійшли землі, на яких були розміщені цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства (42,1 га)
разом із житловим фондом (72,7 га) та інженерною інфраструктурою, частиною майна аеродромного комплексу (злітно-посадкова смуга, будівлі та споруди систем управління польотами і посадкою і енергозабезпеченням - 125,3 га), які
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 року № 1135-р були передані до комунальної власності громади міста Біла Церква.

Ухвалюючи рішення про відмову прокурору у задоволенні позову, суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, на підставі належним чином оцінених доказів, поданих сторонами (стаття 212 ЦПК України у редакції,
чинній на час розгляду справи), дійшов обґрунтованого висновку про недоведеність того, що до складу земельної ділянки площею 330 га, яка вилучена з користування КЕЧ Білоцерківського району та передана до земель запасу Фурсівської
сільської ради Білоцерківського району Київської області, входили землі лісу площею 119,1 га.

Аргументи касаційної скарги колегія суддів відхиляє, оскільки вони не спростовують висновків судів першої та апеляційної інстанцій, обґрунтовано викладених у мотивувальній частині рішень, та зводяться до переоцінки доказів та незгоди
заявника із висновками судів попередніх інстанцій щодо їх оцінки, що відповідно до положень статті 400 ЦПК знаходиться поза межами повноважень Верховного Суду.

Докази та обставини, на які посилається заявник у касаційній скарзі, були предметом дослідження судами попередніх інстанцій, і при їх дослідженні та встановленні судами були дотримані норми матеріального і процесуального права.

Встановлено, що земельна ділянка площею 330 га належала до категорії земель оборони і перебувала в постійному користуванні КЕЧ Білоцерківського району та була вилучена за згодою землекористувача згідно з рішенням Міністра
б У ї і 14 2005 № 11938/ і Ф і ї і ї Бі і й К ї ї б і " і і і і

  



  



  

Увага! Цей сервіс доступній
у повній версії iplex
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