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Голові постійної комісії Київської
міської ради з питань архітектури,
містобудування та земельних відносин
ТЕРЕНТЬЄВУ М. О.
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

щодо незаконного захоплення
земельної ділянки
за адресою: вул. Ващенка Григорія, 8
з боку  ТОВ «БК ІНТЕРБУД»

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися стурбовані
представники садівницького товариства «БДЖІЛКА» Дарницького району м.
Києва щодо незаконного захоплення земельної ділянки площею 0,6 га за адресою:
вул. Ващенка Григорія, 8 з боку ТОВ «БК ІНТЕРБУД» (код ЄДРПОУ 40189877).
Необхідно відзначити, що на даній земельній ділянці проводяться підготовчі
роботи для подальшого будівництва.

ТОВ «БК ІНТЕРБУД» вдалося зареєструвати тимчасову споруду, а саме
будівельний вагончик, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з
допомогою приватного нотаріуса Манойло Наталії Григорівни.

Необхідно відзначити, що реєстрація тимчасової споруди у Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно порушує п. 4 ст. 5 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в якому
зазначено, що не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на
корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові,
некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких
можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди,
що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на
магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі),
автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі
зв’язку, залізничні колії.



Звертаю Вашу увагу на те, що використовуючи таку схему тимчасові
споруди оформлюються як об’єкти нерухомості для того, щоб створити
прецедент для подальшого оформлення земельної ділянки у власність,
користування або в оренду.

23.11.2020 року ТОВ «БК ІНТЕРБУД» подало до Київської міської ради
клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,6 га, маючи при цьому зареєстровану з
порушенням п. 4 ст. 5 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» споруду площею всього 96 кв.м. та не очікуючи рішення
Київської міської ради вже замовило розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки.

Також стало відомо, що зараз у Витязі з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно площа об’єкта нерухомого майна, що знаходиться на
земельній ділянці дорівнює 2403 кв. м.

Відповідно до ст. 356 Кримінального кодексу України: «Самоправство,
тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких
дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством,
установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода
інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам
власника, -

- карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на
строк до трьох місяців».

У даному випадку вбачаються наступні порушення норм чинного
законодавства: незаконна реєстрація нерухомого майна, незаконна спроба
відведення земельної ділянки на підставі фіктивних документів.

Відповідно до перевірки ділянки, яку проводив Департамент земельних
ресурсів зазначено, що Київська міська рада рішень про передачу вказаної
земельної ділянки будь-якій фізичній чи юридичній особі, зокрема і товариству з
обмеженою відповідальністю «БК ІНТЕРБУД», у власність чи користування не
приймала. Інформація про державну реєстрацію речових прав на зазначену
земельну ділянку в Департаменті земельних ресурсів відсутня.

В межах території, щодо якої зареєстровано клопотання щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «БК ІНТЕРБУД»
відповідно до даних Державного земельного кадастру, на підставі технічної
документації із землеустрою інвентаризації земель сформовано та зареєстровано
наступні земельні ділянки:

22.11.2021 земельна ділянка площею 0,2327 га (кадастровий номер
8000000000:90:290:0013);

06.12.2021 земельна ділянка площею 0,3668 га (кадастровий номер
8000000000:90:290:0079).

Цільове призначення вказаних земельних ділянок 02.09 – для будівництва і
обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської
забудови.



План-схема земельних ділянок:

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 13 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад», на виконання моїх повноважень, як депутата
Київської міської ради, -

ПРОШУ:

1. Невідкладно включити до порядку денного найближчого засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та
земельних відносин питання щодо незаконного захоплення земельної ділянки за
адресою: вул. Ващенка Григорія, 8  з боку  ТОВ «БК ІНТЕРБУД»

2. З метою аналізу та обговорення даного питання прошу запросити на
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури,
містобудування та земельних відносин представників Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), представників Київської міської прокуратури та Дарницького
управління поліції ГУ НП у м. Києві.

3. Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у
встановлені чинним законодавством строки за адресою депутатської приймальні:
02095, м. Київ, вул. Ю. Литвинського, буд. 31
e-mail::konopelko.mykola@kmr.gov.ua

З повагою
Депутат Київської міської ради                                     Микола КОНОПЕЛЬКО


