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А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н И Й П О З О В 
про визнання протиправним та скасування рішення 

Донецька міська рада (надалі за текстом - Відповідач) сво'ім рішенням № 7/310 від 22 
липня 2011 року затвердила Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕКОЕНЕРЖИ 
ДОНЕЦЬК" (надалі за текстом - Третя особа) проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки загальною площею 93 299 кв. м для будівництва та подальшої експлуатації підприємства з 
виробництва енергії з відходів у Пролетарському районі міста Донецька; затвердила ціну продажу 
цієї земельної ділянки; прийняла рішення про продаж цієї земельної ділянки Третій особі. 

Дане рішення Відповідача вважаю протиправним та таким, що підлягає скасуванню з 
наступних підстав. 

1. Невиконання Відповідачем вимог чинного законодавства щодо безпосередньої 
участі територіальної громади у місцевому самоврядуванні. 

Згіцно частини третьої статті 140 Конституції України, місцеве самоврядування 
здійснюється територіальною громадою, у порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так 
й через органи місцевого самоврядування. 

Згіцно частини першої статті З Закону України "Про місцеве самоврядування" № 280/97 
від 21 травня 1997 року, з наступними змінами та доповненнями (надалі за текстом - Закон про 
місцеве самоврядування), громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому 
самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. Тобто у місцевому 
самоврядуванні міста Донецька мають право брати участь всі без винятку мешканці міста 
Донецька. 

Згідно частини першої статті 4 Закону про місцеве самоврядування, місцеве 
самоврядування в Україні, здійснюється на принципах: народовладдя; законності; гласності; 
колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної 
та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими 
законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та 
посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав 
місцевого самоврядування. 

Згідно частини першої статті 6 Закону про місцеве самоврядування, первинним суб'єктом 
місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна 
громада міста. 



мешканці, які постійно проживають у місті Донецьк, та безпосередньо чи через сформовані ними 
органи місцевого самоврядування вирішують питання місцевого значення. 

Згідно статті 1 Статуту, мешканці міста Донецька - особи, які постійно проживають у місті 
Донецьк та зареєстровані у встановленому законом порядку. 

Згідно цієї ж статті Статуту, у м. Донецьк визнаються та гарантуються права та свободи 
людини і громадянина згідно з Конституцією України та законами України. 

Згідно статті 1.2.1. Статуту, розпорядження землею, яка розташована у межах 
адміністративної межі міста, здійснюється згідно з чинним законодавством України. 

Згідно статті 1.5.2. Статуту, Статут територіальної громади міста Донецька має найвищу 
юридичну силу відносно інших актів, які видаються у системі місцевого самоврядування. 

Згідно статті 1.5.2. Статуту, правові акти органів місцевого самоврядування та дії їх 
посадових осіб, які суперечать Статуту, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку. 

Згідно частини першої статті 2.1. Статуту, територіальна громада міста визнається! 
первинним суб'єктом міського самоврядування, який безпосередньо вирішує питання, віднесені до 
ведення міського самоврядування, з використанням різних форм прямої демократії. Також, участь 
територіальної громади міста у міському самоврядуванні здійснюється, зокрема на таких засадах: 
визнання прав та свобод людини найвищою соціальною цінністю; гласності та врахування думки 
громадян; відповідальності органів місцевого самоврядування за прийняття управлінських рішень 

Згідно частини другої статті 2 Закону про місцеве самоврядування, місцеве 
самоврядування здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через міські 
ради та їх виконавчі органи. Тобто чинним законодавством встановлена можливість здійснення 
місцевого самоврядування безпосередньо територіальною громадою міста. 

Згідно частини першої статті 21 Закону про місцеве самоврядування, обмеження прав 
територіальних громад на місцеве са^юврядування згідно з Конституцією та законами 
України може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що, незважаючи на відповідні 
вимоги закону, Відповідачем не було забезпечено безпосередню участь територіальної громади 
міста Донецька, зокрема мене, як члена цієї громади, у здійсненні місцевого самоврядування 
під час виділення земельної ділянки під будівництво сміттєспалювального заводу. 

2. Невиконання Відповідачем вимог чинного законодавства щодо процедури 
ознайомлення територіальної громади з проектом рішення суспільно важливої проблеми та 
вивчення думки населення з цього приводу. 

Чинним законодавством встановлено чотири процедури ознайомлення територіальної 
громади з проектом рішення суспільно важливої проблеми та вивчення думки населення з цього 
приводу: місцевий референдум, місцеве дорадче опитування громадян, загальні збори громадян та 
громадські слухання. 

Так, згідно статті 2.2.2. Статуту, право мешканців міста брати участь у міському 
самоврядуванні може бути реалізоване, зокрема у таких формах: міський референдум, загальні 
збору громадян, громадські слухання. 

1.1. Місцевий референдум. 
Так, згідно частини першої статті 7 Закону про місцеве самоврядування, місцевий 

референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом 
прямого волевиявлення. 

Згідно частини другої статті 7 Закону про місцеве самоврядування, предметом місцевого 
референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими 
зашнами до відання місцевого самоврядування. 

Згідно частини четвертої статті 7 Закону про місцеве самоврядування, рішення, прийняті 
місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території. 

Згідно частини п'ять статті 7 Закону про місцеве самоврядування, порядок призначення та 
проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно 
референду\юм, визначаються законом про референдуми. 



Згідно частини першої статті 4 Закону України про всеукраїнський та місцеві 
референдуми" № 1286-ХІІ від 03 липня 1991 року, з наступними змінами та доповненнями (надалі 
за текстом - Закон про референдуми), предметом місцевого референдуму може бути: прийняття, 
зміна або скасування рішень з питань, віднесених законодавством України до відання місцевого 
самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць; прийняття рішень, які 
визначають зміст постанов місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих і розпорядчих 
органів. 

Згідно частини першої статті 6 Закону про референдуми, на місцеві референдуми можуть 
виноситися питання, віднесені законодавством України до відання місцевого 
самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Згідно частини першої статті 12 Закону про референдуми, всеукраїнський референдум 
призначається Верховною Радою України, місцеві референдуми - відповідними місцевими 
Радами народних депутатів. 

Згідно статті 2.3.2. Статуту, міський референдум проводиться з метою безпосереднього 
вирішення територіальною громадою міста Донецька найбільш важливих питань, віднесених до 
ведення міського самоврядування. 

1.2. Місцеве дорадче опитування громадян. 
Згідно частини першої статті 46 Закону про референдуми, з метою виявлення волі 

громадян при вирішенні важливих питань місцевого значення можуть проводитись місцеві 
дорадчі опитування громадян України (консультативні референдуми). 

Згідно частини другої статті 46 Закону про референдуми, результати дорадчого 
опитування розглядаються і враховуються при прийнятті рішень відповідними державними 
органами. 

Згідно частини третьої статті 46 Закону про референдуми, якщо проекти рішень місцевої 
ради не відповідають результатам місцевого дорадчого опитування, такі рішення можуть бути 
прийняті лише більшістю не менш як дві третини від загальної кількості депутатів відповідної 
місцевої ради. 

1.3. Загальні збори громадян. 
Згідно частини другої статті 8 Закону про місцеве самоврядування, рішення загальних 

зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності. 
Згідно частини третьої статті 8 Закону України про місцеве самоврядування, порядок 

проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та 
статутом територіальної громади. 

Згідно частини першої статті 1 Положення про загальні збори громадян за місцем 
проживання в Україні, затвердженого Постановою Верховної Ради України № 3748-ХІІ від 17 
грудня 1993 року (надалі за текстом - Положення про загальні збори громадян), загальні збори 
громадян скликаються за місцем проживання громадян (мікрорайону, житлового комплексу, 
вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення) для обговорення 
найважливіших питань місцевого життя. 

Згідно частини першої статі З Положення про загальні збори громадян, збори скликаються 
в міру необхідності, але не менш як один раз на рік. 

Згідно частини першої статті 5 Положення про загальні збори громадян, рішення зборів, 
прийняті в межах чинного законодавства, є обов'язковими для виконання органами територіальної 
самоорганізації громадян, усіма громадянами, які проживають на відповідній території. 

Згідно пунктів 1, 2, 14, 16 частини першої статті 6 Положення про загальні збори 
громадян, до компетенції зборів, зокрема належить: розгляд будь-яких питань, віднесених до 
відання місцевого самоврядування, в межах Конституції і законів України, внесення пропозицій 
відповідним органам і організаціям; обговорення проектів рішень місцевих рад та їх органів з 
важливих питань місцевого життя; заслуховування інформацію виконавчих органів місцевих рад 
про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а 
також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення; обговорення інших питань, що 
зачіпають інтереси населення відповідної території. 

Згідно частини першої статті 2.5. Статуту, загальні збори громадян скликаються, у тому 
числі, з метою- о б г О К П П е н Н Я питань ЗЯГЯПТ^НПМІГККПГО ^НЯЧРННЯ- п б г п к п п е н н а п м - г я н і , и\гіиргрии^ п п 



ведення загальноміських органів міського самоврядування, які мають важливе значення для 
територіальної громади. 

Згіцно статті 2.5.1. Статуту, рішення загальних зборів громадян враховуються органами 
місцевого самоврядування міста Донецька в їх діяльності. 

1.4. Громадські слухання. 
Згідно частини першої статті 13 Закону про місцеве самоврядування, територіальна 

громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповіцної 
ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної 
громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань 
місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. 

Згідно частини другої статті 13 Закону про місцеве самоврядування, частини другої статті 
2.7. Статуту, громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік. 

Згідно частини третьої статті 13 Закону про місцеве самоврядування, частини третьої 
статті 2.7. Статуту, пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають 
обов'язювому розгляду органами місцевого самоврядування. 

Згідно частини четвертої статті 13 Закону про місцеве самоврядування, порядок 
організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади. 

Згідно частини четвертої статті 2.7. Статуту, порядок організації та проведення 
громадських слухань визначається згідно з Положенням про громадські слухання у місті Донецьк 
(Додаток 1 до Статуту). 

Згідно з пунктом 1.3. Положення про громадські слухання у місті Донецьку, метою 
проведення громадських слухань є ознайомлення громадськості міста з позицією міської та 
районної у місті влади відносно актуальних проблем міста та отримання від мешканців міста 
пропозицій та зауважень щодо цих питань у формі безпосереднього спілкування. 

Згідно з пунктом 1.5. Положення про громадські слухання у місті Донецьку, громадські 
слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. 

Згідно з пунктом 1.6. Положення про громадські слухання у місті Донецьку, результати 
проведення громадських слухань носять рекомендаційний характер для міської ради, районних у 
місті рад та їх виконавчих органів. 

Згідно частини першої статті 2.9. Статуту, мешканці міста мають право без будь-яких 
обмежень бути присутніми на громадських слуханнях, які проводяться постійними комісіями 
міської ради, у тому числі у зв'язку з розробкою проектів рішень ради з питань, які представляють 
суітєвий суспільний інтерес. 

Тобто статтею 2.9. Статуту, фактично встановлений обов'язок постійних комісій міської 
ради проводити громадські слухання "з питань, які представляють суттєвий суспільний інтерес". 

Тобто з аналізу чинного законодавства щодо процедур безпосередньої участі 
територіальної громади у місцевому самоврядуванні, ознайомлення ї"ї з проектами вирішення 
суспільно важливих проблем та вивчення думки населення з цього приводу, вбачається, що 
Відповідач мав якнайменше чотири ефективні засоби для повідомлення громадськості про 
плани надати земельну ділянку під будівництво сміттєспалювального заводу у 
Пролетарському районі, врахування думки територіальної громади з цього приводу, але з 
невідомих мені причин,чомусь ними не скористався. 

Проте, незважаючи на обов'язковість проведення громадських слухань, встановлену 
статтею 2.9. Статуту міста у зв'язку з розробкою проектів рішень ради з питань, які 
представляють суттєвий суспільний інтерес (до кола таких питань безперечно відноситься 
будівництво сміттєспалювального заводу), як це можна зрозуміти з тексту протоколу зустрічі з 
громадськістю від 22 січня 2011 року вбачається, що Відповідач та підпорядковані йому органи 
місцевого самоврядування громадських слухань з приводу будівництва сміттєспалювального 
заводу ніколи не проводили. 

Згідно частини першої статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згоду на 
обов'язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 
України. 



Обов'язковість участі громадськості у прийнятті рішень шодо конкретних видів діяльності 
крім вітчизняного законодавства, також встановлена й Конвенцією про доступ до інформації, 
участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля, ратифікованою Законом України № 832-ХІУ від 06 липня 1999 року, яка набрала 
чинності для України з ЗО жовтня 2001 року (надалі за текстом - Орхуська конвенція). 

Ш вимоги було також порушено Відповідачем. 
Згідно пункту 2 статті 2 Орхуської конвенції, термін "Державний орган" означає: урядові 

органи на національному, регіональному та іншому рівні; фізичні, чи юридичні особи, які 
виконують державні адміністративні функції згідно з національним законодавством, 
включаючи конкретні обов'язки, види діяльності та послуги, що мають відношення до 
навколишнього середовища; будь-які інші фізичні або юридичні особи, на які покладено 
виконання державних обов'язків чи функцій, або які надають населенню послуги, що 
мають відношення до навколишнього середовища. 

Тобто, Відповідач повною мірою відповідає терміну "Державний орган" у контексті 
Орхуської конвенції. 

Згідно пункту 4 статті 2 Орхуської конвенції, термін "Громадськість" означає одну або 
більше фізичних чи юридичних осіб, їх не об'єднання, організації або групи, які діють згідно з 
національним законодавством або практикою. 

Згідно пункту 5 статті 2 Орхуської конвенції, термін "Зацікавлена громадськість" означає 
громадськість, на яку справляє або може справити вплив процес прийняття рішень з питань, що 
стосуються навшлишнього середовища, або яка має зацікавленість в цьому процесі. 

Тобто я повною мірою відповідаю визначенням "Громадськість" та "Зацікавлена 
громадськість" у контексті Орхуської конвенції. 

Згідно пункту 1 статті З Орхуської конвенції, Україна здійснює необхідні законодавчі, 
регулятивні та інші заходи, включаючи заходи щодо досягнення відповідності положень, які 
регламентують порядок виконання положень цієї Конвенції, стосовно інформації, участі 
громадськості та її доступу до правосуддя, а також відповідних заходів для забезпечення умов 
їх застосування, для створення і підтримки чіткої, прозорої та злагодженої структури для 
виконання положень цієї Конвенції. 

Згідно пункту 2 статті З Орхуської конвенції, Україна прагне забезпечити умови, аби 
посадові особи та державні органи сприяли участі у процесі прийняття рішень і в одержанні 
доступу до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища. 

Згідно пункту 9 статті З Орхуської конвенції, у межах відповідних положень цієї 
Конвенції громадськість має можливість брати участь у процесі прийняття рішень і має доступ 
до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, без дискримінації за 
ознаками громадянства, національної приналежності або місця проживання. 

Зокрема, згідно підпункту "а" пункту 1 статті 6 Орхуської конвенції, Україна застосовує 
положення статті 6 стосовно рішень з питань про доцільність дозволу на запропоновані види 
діяльності, перераховані в Додатку 1. 

Згідно Додатку 1 до Орхуської конвенції, до таких видів діяльності, зокрема відносяться: 
- теплові електростанції та інші установки для спалювання тепловою потужністю 50 

МВт і вище (пункт 1); 
- установки для спалювання комунально-побутових відходів продуктивністю, що 

перевищує З т за годину (пункт 5). 
Згідно пункту 2 статті 6 Орхуської конвенції зацікавлена громадськість адекватно, 

своєчасно та ефективно одержує інформацію залежно від обставин шляхом публічного 
повідомлення або в індивідуальному порядку на початювому етапі процедури прийняття 
рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, серед іншого, про: 

а) запропонований вид діяльності та заявку, за я ш ю буде прийматися рішення; 
б) характер можливих рішень або проект рішення; 
в) державний орган, відповідальний за прийняття рішення; 
г) передбачувану процедуру, включаючи те, яким чином і коли така інформація може бути 

надана: 
- про початок вишнання процедури; 
- про можливості для участі громадськості; 



- про наявність державного органу, в якому можна отримати відповідну інформацію, та про 
те, куди відповідну інформацію було передано на розгляд громадськості; 

- про наявність відповідного державного органу або будь-якого іншого офіційного органу до 
яіюго можуть надсилатися за>'важення чи запитання, та про строки подання зауважень і запитань; і 

- про те, яка екологічна інформація, шо стосується запропонованого виду діяльності, є в 
наявності; і з охоплення даного виду діяльності національною або транскордонною процедурою 
оцінки впливу на навколишнє середовище. 

Згідно пункту З статті 6 Орхуської конвенції, процедури участі громадськості 
передбачають помірковані терміни для різних етапів, що забезпечують достатній час для 
підготовки та ефективної участі громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що 
стосуються навколишнього середовища. 

Згідно пункту 4 статті 6 Орхуської конвенції, Україна забезпечує участь громадськості 
вже на ранньому етапі, коли є всі можливості для розгляду різних варіат ів і коли 
участь громадськості може бути найефективнішою. 

Згідно пункту 5 статті 6 Орхуської конвенції, Україна ще перед поданням заяви про 
дозвіл на участь має сприяти, у разі потреби, потенційним заявникам у визначенні 
зацікавлених кіл громадськості, проведенні обговорення та надання інформації стосовно 
цілей подання заявки. 

Згідно пункту 7 статті 6 Орхуської конвенції, процедури участі громадськості дають їй 
можливість подавати під час громадських слухань будь-які зауваження, інформацію, аналіз або 
міркування, які, на Гї думку, стосуються запланованої діяльності. 

Згідно пункту 8 статті 6 Орхусьіюї конвенції, Україна забезпечує, щоб у відповідному 
рішенні належним чином було враховано результати участі громадськості. 

Згідно пункту 9 статті 6 Орхуської конвенції, Україна забезпечує, щоб після прийняття 
рішення державним органом громадськість була б належним чином поінформована про це 
рішення відповідно до належних процедур. Україна має надавати надає громадськості текст 
рііпення разом з переліком причин і міркувань, покладених в основу цього рішення. 

Тобто, з аналізу вищенаведених положень Орхуської конвенції, модна зробити висновок, 
що Відповідач мав забезпечити участь громадськості у прийнятті рішення про продаж Третій 
особі земельної ділянки для будівництва та подальшої експлуатації сміттєспалювального 
заводу шляхом проведення громадських слухань. 

Проте, з невідомих мені причин. Відповідач знехтував чинним законодавством та 
порушив мої права, передбачені як національним законодавством, так і Орхуською 
конвенцією. 

3. Порушення Відповідачем встановлених чинним законодавством меж своєї 
компетенції щодо розпорядження земельною ділянкою. 

Згідно частини першої статті 143 Конституції України, територіальна громада міста 
безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування, зокрема, 
розпоряджається майном, шо знаходиться у комунальній власності. 

Згідно частини другої статті 2.1. Статуту, розмежування повноважень між елементами 
системи міського самоврядування здійснюється міською радою згідно Закону про місцеве 
самоврядування. 

Згідно частини п'ятої статті 6 Закону України про місцеве самоврядування, у містах з 
районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права 
власності. 

Згідно частини першої статті 10 Закону про місцеве самоврядування, міські ради є 
органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та 
здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, 
визначені Конституцією України, цим та іншими законами. 

Згідно частини другої статті 2.2. Статуту, до ведення територіальної громади міста 
Донецька відноситься, зокрема володіння та розпорядження майном, що знаходиться у 
комунальній власності територіальної громади. 



Згідно частини першої статті 60 Закону про місцеве самоврядування, територіальній 
Громаді району у місті належить право комунальної власності на землю. 

* Згідно частини п'ятої статті 60 Закону про місцеве самоврядування, органи місцевого 
самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону 
здійснюють правомочності шодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права 
комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть продавати об'єкти 
права шмунальної власності та вирішувати питання їхнього відчуження. 

При цьому, згідно частини шостої статті 60 Закону про місцеве самоврядування, 
доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються 
відповідною радою. 

Також, згідно частини восьмої статті 60 Закону про місцеве самоврядування, об'єкти 
права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим 
суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного 
рішення ради чи уповноваженого нею органу. 

Згідно частини третьої статті 16 Закону про місцеве самоврядування, частини першої 
статті 5.1. Статуту, матеріальним та фінансовим підґрунтям міського самоврядування, у тому 
числі, є земля. 

Згідно частини першої статті 127 Земельного кодексу України, органи місцевого 
самоврядування відповідно до їх повноважень здійснюють продаж земельних ділянок 
комунальної власності, зокрема юридичним особам. 

Згідно частини другої статті 5.1. Статуту, комунальна власність територіальної громади є 
^ ресурсною базою міського розвитку. Ці ресурси не можуть використовуватись на шкоду інтересам 

територіальної громади, погіршувати екологічне середовище, норми та стандарти життя громадян, 
встановлені міською радою та чинним законодавством України. 

Згідно частини п'ятої статті 5.1. Статуту, суб'єктом права комунальної власності є 
громада, яка здійснює це право безпосередньо або через органи та посадових осіб міського 
самоврядування. . . . . < 

Згідно частини шостої статті 5.1. Статуту, органи міського самоврядування здійснюють 
повноваження з розпорядження об'єктами комунальної власності у межах, встановлених 
законодавством. 

Згідно частини четвертої статті 16 Закону про місцеве самоврядування, рішення про 
наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у 
власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих 
референдумах відповідних районних у містах громад. У разі якщо територіальна громада 
району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення про передачу права управління майном 
та фінансами відповідній міській раді, а територіальна громада міста або міська рада не 
прийняла рішення про створення органів місцевого самоврядування районів у місті, міська рада 

^ здійснює управління майном та фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних 
громад районів у містах, та несе відповідальність перед громадою відповідного району у 
місті. 

Наскільки мені відомо, у Пролетарсьіюму районі міста Донецька ніколи не проводився 
місцевий референдум щодо передачі права управління міській раді, проте, у Пролетарському 
районі створено орган місцевого самоврядування - Пролетарську районну у місті Донецьку раду 

Згідно пункту 38 частини першої статті 26 Закону про місцеве самоврядування, виключно 
на пленарних засіданнях міської ради вирішується питання надання відповідно до зашнодавства 
згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для 
розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими 
нормативами включає відповідну територію. 

Проте на розгляд сесії Відповідача ніколи не виносилось питання надання згоди на 
розміщення на території міста сміттєспалювального заводу, тобто земельна ділянка була відчужена 
оскаржуваним рішенням Відповідача без попереднього надання згоди на розміщення об'єкту. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що Відповідач ніколи не мав 
права розпоряджатись земельною ділянкою, розташованою у Пролетарському районі міста, 
оскільки в ньому створений та діє орган місцевого самоврядування - Пролетарська районна у місті 
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Донецька та Пролетарська районна у місті Донецьку рада - є єдиними належними 
суб'єктами місцевого самоврядування, уповноваженими на розпорядження земельною 
ділянкою загальною площею 93 299 кв. м у Пролетарському районі міста Донецька. 

4. Щодо законності оскарження рішення Відповідача. 

Згідно частини першої статті 144 Конституції України, органи місцевого самоврядування у 
межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими для виконання 
на відповідній території. 

Згідно частини першої статті 16 Закону про місцеве самоврядування, органи місцевого 
самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними 
повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність 
відповідно до закону. 

Згідно частини другої статті 55 Конституції України, кожному гарантується право на 
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування. 

Згідно частини першої статті 74 Закону про місцеве самоврядування, органи місцевого 
самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, 
державою, юридичними і фізичними особами. 

Згідно частини другої статті 144 Конституції України, рішення органів місцевого 
самоврядування за мотивами їх невідповідності Конституції України призупиняються у 
встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду. 

Згідно частини десятої статті 59 Закону про місцеве самоврядування, акти органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або 
законам України визнаються незаконними в судовому порядку. 

У пункті п'ятому свого рішення № 7-рп/2009 від 16 квітня 2009 року. Конституційний Суд 
України дійшов висновку, що за змістом частини другої статті 144 Конституції України, 
частини десятої статті 59 Закону про місцеве самоврядування, рішення органів місцевого 
самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються 
прокурором у встановленому Законом України "Про прокуратуру" порядку з одночасним 
зверненням до суду. При цьому Конституційний Суд України зазначає, що право прокурора 
оскаржувати до суду рішення органів місцевого самоврядування не є абсолютним, оскільки у 
Конституції України закріплено, що і"ї норми є нормами прямої дії, а отже, звернення до суду для 
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, як і право на оскарження в 
суді рішень органів місцевого самоврядування гарантується безпосередньо на підставі 
Конституції України кожному (частина третя статті 8, частина друга статті 55). Зі змісту 
частини другої статті 144 Конституції України та частини десятої статті 59 Закону про місцеве 
самоврядування вбачається, що рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб з мотивів невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними з 
ініціативи заінтересованих осіб судом загальної юрисдикції, тобто в судовому порядку 

Це положення таюж міститься й у частині другій статті 77 Закону про місцеве 
самоврядування, згідно з якою спори про поновлення порушених прав і фізичних осіб, що 
виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування, 
вирішуються в судовому порядку. 

Стаття 6.2. Статуту також підтверджує вирішення такої категорії спорів виключно у 
судовому порядку. 

Згідно пункту 7 частини першої статті З Кодексу адміністративного судочинства України, 
орган місцевого самоврядування є суб'єктом владних повноважень. 

Згідно частини першої статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна 
особа має право звернутись до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи 
бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права свободи та інтереси. 

Згідно пункту 1 частини першої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, 
місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких 
однією зі сторін є орган місцевого самоврядування. 

Згідно частини першої статті 19 Кодексу адміністративного судочинства, адміністративні 
справи вирішуються за місцезнаходженням відповідача. 



Таьсим чином справа за даним позовом підсудна Ворошиловському районному суду міста 
•Донецька. 

Згідно підпункту 1 пункту З частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" 
№3674-VI від 08 липня 2011 року, за подання до суду цього позову я оплатив судовий збір у 
розмірі 0,03 розміру мінімальної заробітної плати, що у грошовому вигляді складає 32,19 гри, 
(тридцять дві гривні 19 коп.). 

Згідно частини першої статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо 
судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд 
присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету 
України. 

Таким чином, я вважаю, що з Державного бюджету України на мою користь має бути 
стягнуто сплачений мною судовий збір у сумі 32,19 грн. (тридцять дві гривні 19 коп.). 

Згідно частини другої статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України, для 
звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється 
шестимісячний строк, який обчислюється з дня, коли особа дізналася про порушення своїх 
прав, свобод чи інтересів. 

Я дізнався про наявність оскаржуваного мною рішення Відповідача у середині 
лютого 2012 року, коли побачив на офіційному сайті Третьої особи повідомлення про завершення 
нею процесу придбання земельною ділянки для будівництва сміттєспалювального заводу, 
надруковану ЗО січня 2012 року. 

22 лютого 2012 року я звернувся до Відповідача із запитом на інформацію у порядку статті 
19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" № 2939-VI від 13 січня 2011 року, в якому 
просив надати мені засвідчену копію оскаржуваного рішення. 

Я отримав засвідчену копію оскаржуваного рішення Відповідача 27 лютого 2012 року. 
01 березня 2012 року я здав цю позовну заяву на пошту. 
Згідно частини дев'ятої статті 103 Кодексу адміністративного судочинства України, строк 

не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява здана на пошту. 
Таким чином, я не порушив шестимісячний строк, встановлений частиною другою 

статті 99 Кодексу адміністративного України. 

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.ст. 8, 55, 144 Конституції України, ст.ст. 6, 99, 
103, 104-106 Кодексу адміністративного судочинства України, -

прошу суд: 

1. Ухвалити постанову, якою визнати протиправним та скасувати рішення Донецької 
міської ради № 7/310 від 22 липня 2011 року "Про продаж земельної ділянки 
несільсьшгосподарського призначення Товариству з обмеженою відповідальністю 
"ЕКОЕНЕРДЖИ ДОНЕЦЬК" для будівництва та подальшої експлуатації підприємства з 
виробництва енергії з відходів у Пролетарському районі. 

2. Стягнути на мою користь з Державного бюджету України понесені мною витрати у сумі 
32,19 грн. (тридцять дві гривні 19 коп.). 

Додатки: 2 копії адміністративного позову, 
З ксерокопії рішення Донецької міської ради від 21.07.2011 року, 
З копії витягу з ЄДРПОУ; 
З ксерокопії протоколу зустрічі з громадськістю; 
З роздрукування повідомлення з офіційного сайту ТОВ "ЕКОЕНЕРДЖИ ДОНЕЦЬК"; 
З ксерокопії мого запиту на інформацію від 22.02.2012 року; 
З ксерокопії відповіді на мій запит на інформацію від 27.02.2012 року, 
квитанція про сплату судового збору у розмірі 32,19 грн. 

О.О. Лапін 

01 березня 2012 року 


