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0З грудня 2020 року

Обухiвський районний суд КиiвськоI областi в складi:
rоловуючого суддi Зiнченко o,1\r,

при секретарях Денисенко Ю,С,, Тищенко l,Д,,
представникiв Школьноi К,В,, lLценка С,М,, Клапчук Ф,П,,

м,Обухiв

розглянувци у вiдкритому судовому засiданнi в примiщеннi Обухiвського районноrо суду
Ки"lвськоl областi цивiльну справу за позовом Приватного акцiонерноrо товариства (Обухiвське)
до Головного управлiння Держгеокадастру у Киiвськiй областi, Плюти Лiдii Костянтинiвни,
КалаLцник Вiри Тимофiiвни, Калашник ефросинiТ Петрiвни, Тараненко Любовi Антонiвни,
Гордiйчук Ганни Панасiвни, Мамчич lнни lванiвви, Дармосryк Ганни Макарiвни, Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю (РОЗА-Л) про визнання незаконним та скасування наказу,
визнання недlйсним договору оренди земельно] дiлянки,

встАновив:
Приватне акцiонерне товариство (Обухiвське) 3вернулося до суду iз позовними заявами

до Головного управлiння Держгеокадастру у КиIвськiй областi, Плюти Лiдii Костянтинiвни,
Калашник Вiри ТимофiIвни, КалаUJник Офросинii Петрiвни, Тараненко Любовi Антонiвни,
Гордiйчук Ганни Панасiвни, Мамчич lнни lванiвни, Дармостук Ганни Макарiвни, Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю (РОЗА-Л) в якому з урахуванllям уточнення предмету позову
просить суд визнати незаконною та скасувати державну реестрацiю земельноI дiлянки 3а
кадастровим номером 322З 186600:04:010:0004 з одночасним припиненням ycix речових прав, iх
обтяжень, зареострованих щодо земельноI дiлянки З22З 186600:04:010:0004 шляхом визнання
недiйсним Наказу Головного управлiння Держгеокадастру у Киiвськiй областi про надання
земельноl дiлянки у власнiсть N910-11219/15-16-сг вiд 03,06,2016 року та визнання недiйсним
Договору оренди земельноi дiлянки з кадастровим номером З22З186600:04:010:0004 вaд

15,08,2016 року, який укладений мiж Плютою Л,К, i ТОВ (РОЗА-Лr; визнати незаконною та
скасувати державну реестрацiю 3емельноl дiлянки за кадастровим номером
322З1 10100:06:004:0006 з одночасним припиненням ycix речових прав, Iх обтя)€нь,
зареестрованих щодо земельноТ дiлянки 322З,l 10100:06:004:0006 шляхом визнання недiйсним
Наказу Головного управлiння Держгеокадастру у Киiвськiй областi про надання земельноi
дiлянки у sласнiсть N910-3617/15-16-сг вiд 12.032016 року; визнати незаконною та скасувати
державну реострацiю земельноi дaлянки за кадастровим номером 3223186200:05:002:0008 з
одночасним припиненням ycix речових прав, ]i обтяжень, зареострованих щодо 3емельноj
дiлянки З223186200:05:002|0008 LJJляхом визнання недiйсним Наказу Головного управлiння
Держгеокадастру у Киiвськiй областi про надання земельноI дiлянки у власнiсть N910-1,1225115-
16-сг вiд 0З,06,2016 року та визнання недiйсним Договору оренди земельноI дiлянки з
кадастровим номером З22З186200:05:002:0008 siд 15,08,2016 року, який укладений мiж
Гордiйчук Г.П, iToB (РОЗА-Л); визнати незаконною та скасувати державну реестрацiю
земельноl дiлянки за кадастровим номером 322З 186600:04:009:0001 з одночасним припиненням
ycix речових прав, iх обтяжень, заре€строваних щодо земельно]i дiлянки З223186600:04:009:0001
шляхом визнання недiйсним Наказу Головного управлiння Держгеокадастру у КиIвськiй областi
про надання земельноI дiлянки у власнiсть Ns10-11214/15-16-сг вiд 0З,06.2016 року та визнання
недiйсним Договору оренди земельно'i дiлянки з кадастровим номером З22З186600;04:009:0001
вiд 15.08,2016 року, який укладений мiж Калашник е,П, i ТОВ (РОЗА-Л); визнати незаконною та
скасувати дерх(авну реострацiю земельно] дiлянки за кадастровим номером
322З186200:05:002:0005 з одночасним припивенням ycix речових прав, Тх обтяжень,
зареестрованих щодо земельноТ дiлянки 322З 186200:05:002:0005 щляхом визнання недiйсним
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Наказу Голоg{оaо у{rравлiння Держгеокадастру у КlЪФкiй областi ]р |{адання земельноi
дiлянlоt у вrЕrdстъ lф10-3627/15-16-сг вiд 12.0З_z)16 року та визнаrФiя ,q*)ним Доrовору
оренд{ эе.Ёrнrоl- дiлянки з кадастровим Hoмepol Зull86200:05i002;0(хБ ц 15.08,2016 року,
який ухмдф lixтapaнeнKo Л,А, iToB (РОЗА-Лr, Еlати незаконною lil сЕЕtвати державну
реостраriю эreпьноi дiлянки за кадастровим HorE9Ф. З223186600:И:ЦБ{IШ з одночасним
припинен}п ycix речових прав, Ix обтяжеь, зареЕстрованих щодр *льноi дiлянки
З22З18660О:О4:О05:0009 шляхом визнання нqдДс}tiх Наказу Гоrчgо управлiння
Дерrcъоl.адасrру у Киiвськiй обласri про надання зеЕrъноl дiлянки у вл 1-1ь tф10-11229Л5-
16-сг вИ Ш.6.2016 року та визнання недiйс}fi Доfовору оренди сGrъ.lоi дiлянки з
кадасrро6.il Hor.epoм З223186600]04:005:0009 вИ 15.08.2016 року, d уrладений мiж
КалачJнrtl В.Т. iToB (РОЗА-Л)), Визнати неза(oнrФФ та скасувати д€Е{у ресстрацiю
земель+lоi дirrянЕ4 за кадастровим номером 32231 't 0100:06:010:0061 з однG|arr- припиненням
ycix рё.|о€.ц прав, ii обтяжень, зареестрованих щодо зеt епьноi дiлянки З223'11Оlfl):06:010:0061
tлляхо.. аrвнilння недiйсним Наказу Головного управrfrfiя Держгеокадастру у Еськiй областi
про надаrrrrя земельноi дiлянки у власнiсть Nsl0-11161/1sl6tг вiд 03.06.2016 рау та визнання
недiйоrr Доrоsору оренди земельноi дiлянки з кадасгроаиu номером 32231'lИ(x):06:010:0061
вИ 15.08-2()1б року, який укладений мiж Мамчич 1.1, iТОВ.РОЗА-Л),

ГlФв}li вимом об/рунтованi тим, що у вiдповiдностi до Державно.о -ту на право
постiйноfо юристування землею cepi] ll-KB Ne 003263 вИ 16.02,1996 р, виданоfо fЪцерiвською
сiльФrою радою Обухiвського району Ки'aвсько'i областi та зареестрованого а lt{изi записiв
деркrвrя aKTiB на право постiЙноrо корисryвання земrrею 3а М 284, Державного аry на право
поfiiйноfо користування землею cepi'i ll-KB Np 0ОЗ262 siд 1З,02,1996 р_ виданого
Пеп,чотравенською сiльською радою Обухiвського району Киiвськоi областi та звре€строваного
в Книзi запrсiв державних акriв на право постiйного користування землею за М 'l пl вiдповiдно
до ДерЕsвого акту на право постiйного користування землею серiI ll-KB t{q 00З264 вiд
19.02.19{Б р. виданого Обухiвською мiською радою Обухiвського району КяiвФкоi областi та
заре€стров:lного в Книзi записiв державних akтiB на право постiйного корисryва}fiя землею за N9

26 радrоспу-комбiнаry Обухiвський було передано в корисryвання 2164,6 га, 1327 га та 1687,9 га
землi в uеr€х згiдно з планом користування для сiльськоrосподарськоaо виробництва,
Вiдловiдно до п, 1 Статуту ПрАТ (Обухiвське> засноване рiшенням Регiональ}Фlо вiддiлення
Фондtl дерхавного майна УкраIни по Киiвськiй обл, вiд 05.05,2006 року N 1+2!7/1 шляхом
перетворення державного пiдприомства радгосп-комбiнат (Обухiвський) у Вiдý..те акцiонерне
ToвaplicтBo (Обухiвське)) вiдповiдно до Законiв УкраТни (Гlро приватизацiю дерrЕноrо майна')
та (Гlро rосподарськi товариства) i 0 правонаступником Bcix прав i обов'язкiв радIщrу-комбiнату
(Обцiвськийr, Позивач твердить, що с законним землекористувaF€tr земелt
сiльфкоIосподарського призначення державноi аласностi, що знаходиться на територi]
Обухiвськоi MicbKo"l, ГlерчJотравенськоI та Нещерiвськоi сiльськоi ради ОбухЬсы(oго району
Киiвсько-l областi в межах плану користування, що посвiдчено Актами r€ право постiйногс
користування cepiT ll-KB Ns 003264, 00З262 та 003263, керуlочись при цьоuу qгаrтею 108 ЦК
Укра-tни п,2 та 10 Роздiлу Vll "Прикiнцевi та перехiднi положення" 3аDry У|ФаIни "Прс
дерIсlвний земельний кадастр",

З Фудня 2015 по березень 2016 року Управлiнl"lя Дер)семаrеrrтства в Обухiвському
районi Ки'iвськоТ областi було заре€стровано земельнi дiлянки за кадастровшaи номерами
З22З186600:04:010:00М; З22З 186600:04:005:0009] 322З'1866О0:04:009:000't ;

3223186200:05:002:0005; З22З 186200:05:002:0008; 322Зl lО100:06:010:0061 ;

32231 10100:06:004:0006, якi наказами Головного Управлiнням Дер)Еео.aадастру у Ки'iвськiй
областi були переданi у приватну власнiсть Плютi Л,К,, Кала[чнrr( В.Т,, Калацник е,П,,
Тараненко Л.А., Гордiйчук Г,П,, Ма[4чич l,B. та Дармостук Г,М, В подалнJJоUу, пiсля ре€страцi'i
права власностi на земельнiдiлянки Г']люта Л,К., Калашник В.Т,, Калацfirк е.П,, Тараненко Л.А.,
Гордiйчук Г.П, та Мамчич l,B, уклали договори оренди земельних дiлянок з ТОВ (РОЗА-Л),
Поэивач зазначае, що земельнi дiлянки за кадастровими Hoмepar., З223186600:04:010:0004;
3223186600]04:005:0009; 3223186600:04:009]0001; З223186200:05:002:0005;
з223186200:05:002j0008; з223,1 10100:06:010:0061 ; 322з1 101ф:06:0о4;0006 q частиною
земельних дiлянок, lцо належить позивачу вiдповiдно до Дер€вних aKTiB на право постiЙного
користування землею cepii ll-KB N9 003264, 00З262 та 003263.

Представник позивача Школьна К,В, в судовому засИаннi пiдтримала позовнi вимоги з

пiдстав викладених у позовпiй заявi з урахування поданих 3MiH, KpiM того зауважила, lцо
реестрацi€ю кожноI iз земельних дiлянок без виготовлення вiдповiдноi землевпорядноl
документацii, без припинення прав позивача на землю, всупереч дiI судовоI заборони на
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вчинення таких дiй, чим було допущено порушення прав сторони, Також вказала, lло на ходну
спiрну дiлянку будь-якоi землевпорядноi документацii не виготовлювалося,

Представник вiдповiдача Головне управлiння Держrеокадастру у КиТвськiй областi в
судове засiдання не 3'явився подав до суду заперечення, в якому посилався на те, що земельнi
дiлянки фiзичними особами набутi за рахунок земель ПАТ (Обухiвське>, як правонаступника
радгоспу-комбiнаry (Обухiвське), земельнi дiлянки за визначенi Державними актами не
сформованi та не
ст, 79-1 3емельного кодексу Украiни, зокрема вiдсутнi координати поворотних точок меж
земельних дiлянок, земельним дiлянкам не присвоено кадастровi номери, Вiдомостi щодо
перебування в корисryваннi ПАТ "Обухiвське" земельних дiлянок на територii Обухiвськоi
MicbKoi, ПершотравенськоТ та Нещерiвськоi сiльськоI ради в Державному земельному кадастрi
вiдсуrнi, KpiM того, неодноразово iз користування товариства вилучались земельнi дiлянки,
проте, iнвентаризацiя земель жодвоrо разу не проводилась, Враховуючи наведене,
iдентифiкувати земельнi дiлявки, якi передавались в користування радгоспу-комбiнату
"Обухiвське" та якi на даний час факгично перебувають у корисryваннi позивача, фаfiично
вемохоиво, KpiM того, представник вlдповlдача вказуе, що не може самостiйно внести запис до
Поземельноi книги про скасування права, тобто без отримання вiдповiдноI iнформацiI вiд органу
державноi ре€страцii прав в порядку iнформацiйного обмiну, враховуючи п,51, п,61 та п,113
Порядку ведення Державного земельного кадастру, KpiM того, державна ресстрацiя земельних
дiлянок здiйснена на пiдставi документацii iз землеустрою, а саме Проекгу приватизацii земель
ПАТ (Обухlвське)) та додатху до Проекrу приватизацil, Передача у власнiсть зещедь!цI_д!дЕ!9ц
здiйснено пiсля i']'деожавноi оеостDацii, вiдповiдно до вимог ст,79-1. 118 Земельного кодексу
УкDаIнй. Законч УкDаiни "Поо землеустрlй" та Закону Укоаiни "Поо деожавний земельний
кадастр",

Вiдповiдач Дармосryк Г-М, в судове засiдання не з'явилася, направила до суду пояснення
в яких зазначила, що З0,05,2014 року укладала договlр на створення (передачу) проекrно-
технiчно-l продукцii з ФОП Макосiй Н,В. та сплатила кошти з метою виготовлення проекту
землеусгрою щодо вiдведення земельноI дiлянки у власнiсть мя ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва оформленого та затвердженого у встановленому законом
порядку, який землевпорядник "lй до цього часу не передала, Належну iй земельну дiлянку в
Harypi не видiляли, Проти задоволення позову не заперечувала, так як вважае, що у разi
задоволення по3ову, не втратить право на приватизацiю земельно[ дiлянки, так як продовжить
бути пенсiонером ПАТ (Обухiвське), i зможе набrrи земельну дiлянку (пай) у власнiсть у
встановленому законом порядку,

ВИ iнцJих siдповiдачiв вiдзив на позовнi заяви до суду не надходив, на виклики до суду
сторони не 3'явилися, причин не явки суду не повiдомили,

Вислухав[Uи представникiв cтopiн перевiривши матерiали справи, суд вважае позов
таким, що пiдлягае 3адоволенню з наступних пlдстав,

Судом встановлеfiо, цо Пункrом 1 Стаryту ПрАТ Обухiвське передбачено, що
ПРИВАТНЕ АКЦlОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (Обухisське) (код ОДРПОУ 00857284) засноване
рiшенням Реriонального вiддiлення Фонду державного майна УкраТни по КиIвськiй обл. вiд
О5,05,2006 року N 14-25-711 шляхом перетворення державного пiдприемства радгосп-комбiнат
(Обухiвський) (код СДРПОУ 00857284) у Вiдкрите акцiонерне товариство (Обухiвське)
вiдповiдно до Законiв УкраIни (Про приватизацiю дер)rавного майна) та (Про господарськi
товаристваD- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кОБУХlВСЬКЕ> (код €ДРПОУ 00857284)
о правонаступником Bcix прав i обов'язкiв радгоспу-комбiнату (Обухiвський) (код ОДРПОУ
00857284),

Рiшенням Нещерiвсько'i сiльськоl ради народних депутатiв Обухiвського району КиiвськоI
областi 5 cecii 22 смикання, вiд 01 Xll 1995 року "Про затвердження науково-технiчноI
документацii по виготовленню Державного акту на право постiйного користування землею
радгоспу - комбiнаry "Обухiвський" Обухiвськоrо раЙону КиIвськоI областi" розглянло
розроблену КиТвським вiддiленням iнституту землеустрою науково-технiчну документацiю по
виготовленню Державного аlсгу на право постiйного користування землею радгоспу-комбaнату
"Обухiвський", та керуючись Постановою Верховного Ради УкраIни вiд 18,12,1990 "Про земельну
реформу" Нещерiвська сiльсьха рада народних депутатiв вирlшила затвердити науково-технiчну
документацiю по виготовленню Державного акту на право постiйного користування землею та
надала в постiЙне користування радгоспу-комбiнаry "ОбухiвськиЙ" земельнi дiлянки загальною
площею 1З27,0 га (рiллi - 798,5 га, сiножатей - 446,2 га, пасовищ 19,0 га, лiсiв i iнших лiсовкритих
площ 20,8 rа, болiт - 1,1 га, пiд водою 21,8 га, пiд господарськими шляхами - 8,5 rа, пiд

Обивсь{ий районний Фд
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виробничими будiвлями iдворами - 7,4 га, пiд гiдротехнiчними сtlоруда.r_ З,З га, вiдкритими
землями без росJlинного покриву - 0,4 га),

Вiдповiдно до державного Акгу на право постiйного корисryвання эr.лею cepiТ ll-KB Ns
00З26З вjд '13.02,1996р., sиданого Нещерiвською сiльською радою ОбухiвФюго району Киiвськоi
областl та зареестрованого в Книзi записlв державних aKTiB на право посriйноrо користування
землею за N9284, радIоспу-комбiнату "Обухiвський" було передано в користування 1З27,0 га
землj в межах зl'iдно з планом користування для сiльськогосподарськоrо виробництва.

Рiшенням Обухiвськоi MicbKoT ради народних депутатiв Обухiвського району Ки'lsськоi
областi 5 ceciT Xxl| смикання, вiд 14, 12, 1995 року "Про затвердження науково-технiчноТ
документацii по виготовленню Державного акту на право постiЙного корисryвання зеIvлею
радгоспу - комбiнату "ОбухiвськиЙ' Обухiвського району КиIвськоТ областi" розглянуто
рфроблену КиIвським вiмiленням iнституту землеустрою науково-технlчну документацiю по
виготовленню Державного акту на право постiйного корисryвання землею радrоспу-комбiнату
"Обухiвський", та керуючись Гlостановою Верховного Ради УкраIни вiд 18,12,1990 "Про земельну
реформу" Обухtвська MlcbKa рада наDодlrих депrтатiв вирiшила затвердити наукоао-технlчну
документа[{iю по виготовленню Державного акту на право постiйного користування землею та
надала в постiЙне користування радгоспу-комбiнату "ОбухiвськиЙ ' земельнi дiлянки загальною
площею 1687,9 га (рiллi - 14О0,2 га, сiножатей - 22,4 га, пасовищ 54,1 га, лiсiв i iнUJих
лiсовкритих площ З0,0 га. болiт - 8,1 га, пiд водою 24 9 га, пiд господарськими шляхами - З6,6 га,
пjд виробничими будiвлями iдворами - 61,2 га, пiд гiдротехнiчними спорудами- 48,2 .а,
вiдкритими землями без рослинного покриву -2,5 га).

Як вбачасться з дер)(авного Акту на право постiйного користування землею cepii ll-KB Ne
0032М вiд 19-02,1996р., виданого Обухiвською мiською радою Обухiвського району Киiвськоi
областi та зареестрованого в Книзl записiв державliих актls на право постiйноrо користування
землею за Ng26, радгоспу-комбiнату "Обухiвський" було передано в користування 1687,9 га землi
в межах згiдно з планом користування для сiльськогосподарського виробництва,

Рiшенням Першотравенськоi сiльськоI ради народних депrтатiв Обухiвського району
КиТвськоI областi 5 cecil Xll скликання, вiд 05,12.1995 року "Про зат8ерркення науково-технiчноi
документацii по виготовленню Державного акту на право постiйноrо користування землею
радгоспу - комбiнату "Обухiвський" Обухiвського району Киiвськоi областi" розглянуто
розроблену Киlвським вlмiлен,|ям iнституту землеустрою науково-технiчну документацlю по
виготовленню Державного акту на право постiйного користування землею радгоспу-комбiнату
"Обухiвський", та керуючись Постановою Верховного Ради УкраIни вiд ,18.12.1990 "Про земельну
реформу" Першотравенська сiльська рада народних депутатiв вирiшила затвердити науково_
технiчну документацiю по виготовленню Державного акту на право постiйного користування
землею та надала в постiйне користування радгоспу-комбiнату "Обухiвський" земельнi дiлянки
загальною площею 2164,0 га (рiллi - 1968,7 га, сiножатей - 23,4 га, пасовиlл 125,6 ra, лiсi8 i

iнших лiсовкритих площ 6,8 га, пiд водою 1,9 rа, болiт - 0,7 га пiд господарськими шляхами -
20,65 га, пiд виробничими будiвлями iдворами - 16,2 га, пiд гiдротехнiчними спорудами- 0,1 га,
вiдкритими землями без рослинного покриву - 0,6 га),

Вiдповiдно до державного Акгу на право постiйного користування землею cepiT ll-KB Ns
00З262 вiд 13.02.1996р., виданого Першотравенською сiльською радою Обухiвського району
Киiвськоi областi та зареострованого в Книзi записaв державних акгiв на право постiйного
користування землею за N91, радгоспу-комбiнату "Обухiвський' було переда8о в користування
2164,0 га землi в мех(ах зIiдно з планом користування для сiльськогосподарського виробництва,

Вiдповiдно до с !!qЦКf!раЦц перетворенням юридичноi особи е змiна iT органiзацiйно-
правовоi форми, У разi перетворення до новоi юридичноТ особи переходять усе майно, yci права
та обов'язки попередньоi юридичноi особи.

Згiдно до ýI-9а3КДраЦд право постiйного користування земельною дiлянкою - це право
володiння i користування земельною дiлянкою, яка перебувае у державнiй або комунальнiй
власностj, без встановлення строку

Розпорядженням Обухiвськоl районно'i держадмiнiстраL{iT КиIвськоI областi вiд 28,0З,2012
N9 385 "Про надання дозволу на розроблення проекту приватизацii земель публiчного
акцiонерного товариства "Обухiвське" для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва в адмiнiстративних межах Обухiвськоi MicbKol, ГlершотравеньськоI та НещерiвськоТ
сiльських рад" надано дозвiл на розроблення проекгу при8атизацii земель публiчного
акцiонерноrо товариства "Обухiвське" для ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва за рахунок земель, що перебувають у постiйному користуваннl цього товариства,
яке е правонаступником радгосп-комбiнату "Обухiвський" на пiдставi статлу ПДТ "Обухiвське",

ОбухiФьмй фйовний суд
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г
згiдно з державними актами на право постiйного корисryвання землею cepii ll-KB N9 0оз264,
00з262, 00з263 та заресстрованих в книзi записiв дерr(авних aKTiB на лраво постaЙного
корисryвання землею вiд 1З.02.1996 N91, вiд 19,02,1996 Ne26 та вiд 16,02,1996 N9 284 вiдповiдно,
розташованих в адмiнiстративних межах Обухiвськоi мiськоI, Першотравенськоi та Нещерiвськоi
сiльських рад Обухiвськоrо району КиIвськоi областi,

Розпорядженням Обухiвськоi районно'i державноi адмiнiстрацii КиIвсько"r областi вiд
08,12,2015 Ns з65 "про затвердження проекту приватизацiI земель публiчного акцiонерного
товариства "обухiвське" для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва в
адмiнiстративних межах Обухiвсько]i мiськоi, Нещерiвськоi та ПрецJотравеньскоТ сiльських рад''
затверджено проекг приватизацiт земель публiчного акцiонерного товариства ''обухiвське'',
розташованих а адМiнiстративних межах Обухiвськоi мiськоI, НещерiвськоI та ПершотравенськоI
сiльських рад Обухiвськоrо району КиiвськоI областi мя ведення товарного
сiльськогосподарськоrо виробництва,

Вiдповiдно до ст,79-1 Земельного кодексу Украiни формування земельноi дlлянки
полягас У визначеннi земельноi дiлянки як об'екга цивiльних прав, Формування земельноl
дiлянки передбачае визначення i']'площi, меж та внесення iнформацii про неi до Дер)l€вного
земельного кадастру,

Формування земельних дiлянок здiЙснюеться: шляхом визначення меж земельних дiлянок
державноi чи комунальноi власностi за проектами землеустрою щодо впорядкування територaй
населениХ пунктiв, проекrамИ землеустроЮ щодо впорядкування територii для мiстобудiвних
потреб, проекгами землеустрою U.lодо приватизацii земель дерхGlвних i комунальних
сiльськогосподарських пИприемств, установ та органiзацiй.

Сформованi земельвi дiляrкй пiдлягають держаýнiй
кадастрi,

реострацiТ у Дерх(авному земельному

3емельна дiлянка вважаеться сформоsаl,]ою з lvомепту присвосння lй кадастрового
номера,

Отже, на пiдсгавi Проекгу приватизаLliТ земель ПАТ (Обухiвське>, який с проекгом
землеустрою lлодо приватизацiТ земель державних i комувальних сiльськогосподарських
пiдприомств, ycтalloв та органiзацiй мали б бути сформованi земельнi дiлянки державноi
власностi tlJляхом визначення Тх меж, як стверркуо позивач, хоч Проект приватизацiI земель
ПАТ (Обухiвське), iбув затверджений, земельнi дiлянки визначенi Державними актами шляхом
визначення ii меr< зареестрованi в Державному земельному кадастрi не були, з чим погодився
ВiдповiдаЧ у своему вiдзивi зазначаючи, що в Державному земельному кадастрl вiдсутнi
вiдомостi про земельнi дiлянки визначенi Державними аrгами,

ВiдповИно до пункrу 2 Роздiлу Vll (Прикiнцевi та перехiднi положення) ЗУ (Про
державний земельний кадастр> земельнi дiлянки, право власностi (користування) на якi винимо
до 2004 року, вsа€ються сформованими незалежво вiд присвосння iM кадастрового номера.

У разi яюло BИoMocTi про зазначенi земельнi дiлянки не BHeceHi до Державного ре€стру
земель, ix дер)(авна ре€страцiя здiйснюеться на пiдставi технiчноI документацiI iз землеустрою
щодо встановлення (аiдновлення) мех земельноI дiлянки в Harypi (на мiсцевостi) за заявою iх
власникiв (хористувачiв зеп/tельноi дiлянки державно'l чи комунальноi власностi) або особи, яка
подала заяву про ви3нання спадщини вlдумерлою якщо така справа прийнята до провадження
судом,

Внесення iнtчих змiн до вiдомостей про цi земельнi дiлянки здiйсню€ться пiсля державноi
реострацiТ земельних дiлянок,

Позивач ствердr(ус,
З22З1 86600:М:010:0004;
з223186200:05:002:0005;

що земельна дiлянка
з2231 86600:04:005:0009]
322З1 86200:05:002:0008;

3 кадастровими номерами
з22з1 86600:04:009:0001 :

з2231 10100:06:010:0061 ;

З2231 10'l00:06:004:0006 повнiстю лежить в межах земельних дiлянок, що знаходяться в
постiйному корисryваннi позивача згiдно державних AfiiB на право постiйного користування,

Зазначене твердження вiдповlдачами не оспорФеться та пiдтвердкуеться матерiалами
справи,

Як вбачаеться з листа Дерх(авного пiдприемства "Киiвський науково-дослiдний та
проекгний iнститут землеустрою" вiд 22.1,1 2016 N9 01/0З-05/617 та вiд 13.12,2О16 N9 О6-1,2/21ЗО
вiд 1З,12.16 земельнi дiлянки з кадастровими номерами 322З 1866ОO|О4iОl О:О004,
З223186600:04:005:0009, 322з186600:04:009:0001 знаходиться на територii Першотравенськоi
сiльсько..l ради Обухiвського району Ки"lвськоi областi в межах земельноi дiлянки, що належить
ПАТ "Обухiвське" на пiдставi державного акту вiд 1З,02.1996 Ns ООЗ262; земельнi дiлянки з
кадастровими З22З186200:05]002:0005, З223186200:05:002:0008, знаходяться на територii

Об}ry в.ькйй районний суд
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Нещерiвськоi сiльськоI ради Обухiвського району КиiвськоТ облаqтi в мея€х земельноl дiлянки,
що належить ПАТ "Обухiвське" на пiдставi державного акry вiд 16.02,1996 N9 00326З; земельнi
дiлянки з кадастровими номерами З22З 1 10100:06;010:0061 , З2231 10100:06:004:0006
знаходиться на територii ОбухiвськоТ мlськоl ради Обухiвського раЙону Киiвськоi областi в межах
земельноi дiлянки, що належить ПАТ "Обухiвське" на пiдставi державного акгу вiд 19,02,1996 N9

00з264,
Вiдповiдно Витяriв з Державного земельного кадастру (Створеного за допоплоrою

програмного забезпечення Державного земельного кадастру) в роздiлi Вiдомостi про державну
реестрацiю земельно'l дiлянки зазвачено, що Управлiнням Держгеокадастру в Обухiвському

районi КиIвськоi областi заре€стровано зепrельнi дiлянки 25,122О16 з кадастровим номероп,1

З2231866О0:04:010i0004 на пiдставi Проекг землеустрою щодо органiзацii територiI земельних
часток (паТв) виготовленого 1З,01.2016 ФОП Макосiй Н. В, 24.06.2016 з кадастровим номером
З22З186600:04i005:0009 на пiдставi Проекту землеустрою щодо вiдведевня земельних дiлянок
вiд 23,09.2014, виготовленого ФОП Макосiй Н,В., 25,0З,2016 з кадастровим номером
3223186600i04:oo9:0001 ва пiдставi Гlроекту землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок
вaд 2З,09,2014, виготовленого ФОП Iйакосiй Н,В., 29,12,2015 з кадастровим номером
З22З1862ОО;О5:0О2:0005 на пiдставi Гlроекгу землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок
вiд 2З,09,2014, виготовленого ФОП Макосiй Н.В,, 29.12.2015 з кадастровим номером
З22З 1862ОО:О5:ОО2:0008 на пiдставi Проекгу землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок
вiд 2З,09,2014, виготовленого ФОП Макосiй Н,В,, 29.032016 з кадастровим номером
З2231 1Оl ОО:О6:О10:0061 на пiдставi Проеrг землеустрою щодо органiзацi't територii земельних
часток (паiв) виготоменого 14.01,2016 ФОП Макосiй Н, В,, 15,01,20'16 з кадастровим номером
З2231 10100:О6:004:0006 на пiдставi Проекту землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок
вiд 25,09,2О14, виготовленого ФОГl П,iакосiй Н,В,,, однак, проеfiiв зеNrлеустрою щодо вiдведення
земельних дiлянок зазначених у Витягах з державноl,о зепrельного кадастру щодо спiрних
земельних дiлянок ве розроблялися iпозивачем не погодrqвалися,

Вiдповiдно до cTaTTi 50 3акону Украiни (Про землеустрiй) Проекги землеустрою щодо
вiдведення земельних дiлянок погоджуються та затверджуються в порядку, встановленому
Земельним кодексом Украiни, Проекrи землеустрою щодо вiдведення 3емельних дiлянок
включають: завдання на розроблення проекгу землеустрою; пояснювальну записку, копiю

клопотання (3аяви) про наданtiя дозволу на розроблення проекry землеустрою щодо
вiдведення земельноi дiлянки (у разi формування таlабо змiни цiльового призначення
земельноi дiлянки за рахунок земель державно'i чи комунальноl власностi)] рiшення Верховно..1

Ради Автономноi Республiки Крим, Ради MlHicTpiB АвтоноlvноI Республiки Крим,
вiдповiдного органу виконавчоi влади або органу мiсцевого самоврядування про надання

дозволу на розроблення проекгу землеустрою щодо вiдведення земельноl дiлянки (у

випадках, передбачених законом), письмову зrоду землевласника (землекористувача),
засвiдчену нотарiально (у разi викупу (вилучення) земельноi дiлянки в порядку,
встановленому законодавством) або рiшення суду: довiдку з державноl статистично-l звiтностi
про наявнiсть земель та розподiл ix за власниками земель, землекористувачами угiддями;
матерiали геодезичних вишукувань та землевпорядного проекryвання (у разi формування
земельноI дiлянки); вiдомостi про обчислення площi земельноТ дiлянки (у разi формуванвя
земельноi дiлянки); копii правовстановлюючих документiв на об'окги нерухомого маЙна для
об'окriв будiвництва lll-V категорiI складностi, якi poзTatlJoвaнi на земельнiй дiлянцi; розрахунок

розlйiру втрат сiльськогосподарськоrо та лiсогосподарсьхого виробництва (у випадках,
передбачених законом); розрахунок розмiру збиткiв власникiв землi та
землекорисryвачiв (у випадках, передбачених законом); акт приймання-передачi межових
знакiв на зберiгання (у разi форNlування земельноТ дiлянки)i акг перенесенвя в натуру (на

мiсцевiсть) меж охоронних зон, зон caнiтapнoT охорони, санiтарно-захисних зон i зон
особливого режиму використання земель за ix наявностi (у разi формування земельно'i

дiлянки); перелiк обмежень у використаннl земельних дiлянок' викопiювання 3 кадастровоI
карти (плану) або iнtli aрафiчнi матерiали, на яких зазначено бахане мiсце розтаt]Jування
земельноi дiлянки (у разi формування земельноi дiлянки); кадастровий план земельноI
дiлянки;матерiали перенесення меж земельноi дiлянки в натуру (на мiсцевiсть) (у разi
формування земельноi дiлянки); матерiали погодження проекту землеустрою.

Г]озивач стверджуе, що Проекг землеустрою щодо органiзацli територiI земельних часток
(паiв) щодо земель ПАТ Обухiвське всупереч cTaTTi 25 3К УкраIни, cTaTTi 49-1 3У (Про
землеустрaй) та ЗУ (Про порядок видiлення в Haтypi (на мiсцевостi) земельних часток паIв) не

розроблявся, aHl районною державчою адмiнiстрацi€ю, aHi сlльськими чи мiською радою HaBiTb
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рiшення лро розробку такого проекту не приймалося, вiдтак розпаювання земель ПАТ
(Обухiвське) не вiдбулося до цього часу,

Гlредставник вiдповiдача - Головне управлiння Держгеокадастру у КиIвськiй областi теж
стверджус у своему Вiдзивi, lцо проекriв землеустрою щодо спlрних земельних дiлянок не
розроблялося, а реестрацiя земельних дiлянок вiдбулася на пiдставi Додаткiв до Проекту
приватизацii земель ПАТ (Обухiвсь(е, вiдповiдно до чинного законодавства, Таке тверд,чення
представника вiдповiдача не вiдповiда€ вимогам законодавства виходячи з наступного,

Вiдповiдно до cTaTTi 24 3У (Про державний земельний кадастр)
1, Деря{авна реострацiя земельноI дiлянки здiйснюсться при lТ формуваннi шляхом

вlдкриття Поземельноi книги на таку дiлянку
З, Державна ресстрацlя земельних д!лянок здiйснюсться 3а заявою:
особи, якiЙ за рiшенням органу виконавчоi влади, органу мiсцевого самоврядування

надано дозвiл на розроблення документацlI lз землеустрою, що о пiдставою мя формування
земельноi дiлянки при передачi ]] у власнlсть чи користування iз земель держ€lвноi чи
коl\rунально-l власностi, або уповноваженоi нею особи;

власника земельноТ дiлянки, користу8ача земельноТ дiлянки державноI чи комунальноi
власностi (у разi подiлу чи об'еднання ранiше сформованих земельних дiлянок) або
уповноваженоi ними особи;

органу виконавчоi влади, органу мiсцевого самоврядування (у разi формування
земельних дiлянок вiдповiдно державноi чи комунальноi власностi).

4, Для деркавно"l реострацi] земельноI дiлянки Державному кадастровому реестратору,
який здiйсню€ таку реестрацiю, подаються:

заява за формою, встановленою центральниlu органом виконавчоi влади, що забезпечуе
формування державноТ полiтики у сферi земельних вiдносин:

оригiнал документацii iз землеустрою, яка е пiдставою для формування земельноI
дiлянки;

документаФя iз землеустрою, яка о пiдставою для формувавня земельноi дiлянки у формi
електронноlо документа.

Заява з доданими документами нада€ться 3аявником особисто чи уповноваженою ним
особою або надсилаеться поUJтою цiнним листом з описом вкладення та повiдомленням про
вручення,

5, Державний кадастровий реестратор який здiйсню€ державну реестрацlю земельних
дlлянок, протяrом чотирнадцяти днiв з дня ре€страцli заяви: перевiряе вiдповiднiсть документiв
виluоrам законодавства: за результатами перевiрки здiйснюе державну реестрацiю земельноl
дiлянки або надао заявнику мотивовану вlдмову у державнiй ре€страцii,

6, Пiдставою мя вiдмови у здlЙсненнl державноI ресстрацii земельноi дiлянки о:

ро3таLIJування 3емельноl дiлянки на територii дii повновакень iншого Державного кадастрового
реестратора; подання заявником документiв. передбачених частиною четвертою цiеi статгi, не в
повному обся3i; невiдповiднiсть поданих документlв вимогам законодавства; знаходження в
межах земельноТ дiлянки, яку передбачаоться заресструвати, iнl,lJoi земельноi дiлянки або li
частини.

Враховуючи, що державному ресстратору не було надано оригiналу землевпорядноi
документацiТ, дерхавний кадастровиЙ реостратор, якиЙ здiЙснював державну ре€страцiю
земельних дiлянок (tцо входить до складу Вiдповiдача вiдповiдно до пунlсгу 4 та 5 Порядку
ведення ДерхGlвного земельного кадастру, затвердженоrc Постановою КМ Украiни вiд
17.1О.2О12 р, М 1051) протягом чотирнадцяти днiв з дня реестрацiТ заяви був зобов'язаний
астановити невИповiднlсть документiв вимогам законодавqlва та вiдмовити заяввиковi у
здiйсненнi дер)(авноТ ре€страцiI земельноi дjлянки в порядку частини 5 та б cTaTTi 24 ЗУ Про
дер)(авний земельний кадастр,

Частиною З cTaTTi 25 ЗУ (Про землеустрlи> встановлюсться, що види документацiI iз
землеустрою та ii склад встановлюються виключно цим Законоl!4, а чистиною 2 даного закону
перелiчено вичерпний перелiк видiв документацii iз 3емлеустрою: а) схеми землеустрою i

технiко-економiчнi об/ру8ryваннявикористання та охорони земель адlйiнiстративно-
територiальних одиниць; б) проекти землеустрою щодо встановлення (змiни) меж
адмiнiстративно-територiальних одиниць; в) проекти землеустрою щодо органiзацii i

встановлення меж територiй природно-заповiдного фонду та iнщого природоохоронного
призначення. оздоровчого, рекреацiйного, iсторико_культурного, лlсогосподарського
лризначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використаннi
земель та lx режимоутворюючих об'ектiв; г) проеби эемлеустрою щодо приватизацiI земель

обух зсьхий районвий суд
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державних i комунальних сiльськогосподарських пiдлрисмств, установ та органiзацiйi i)
проекти землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок; д) проекти землеустрою щодо
впорядкування територiI для мiстобудiввих потреб, е) проекги землеустрою, що
забезпечують еколого-економiчве об'рунтування сiвозмiни та впорядкування угiдь; е) проекrи
землеустрою щодо впорядкування територiI населених пунктiв; ж) проекги землеустрою щодо
органiзацi-l територiТ земельних часток (паiв); з) робочi проекги землеустрою; и) технiчна
документацiя iз землеустрою щодо визначення та встановлення в Haтypi (на мiсцевостi)
державного кордону УкраIни; i) технiчна документацiя iз землеустрою щодо встановлення
(вiдновлення) меж земельноi дiлянки в Haтypi (на мiсцевостi); Т) технiчна документацiя iз

землеустрою щодо встановлення меж частйни земельно дiлянки, на яку поширюються права
суборенди, cepвiтyтy; й) технiчна документацlя iз землеустрою lцодо подiлу та об'еднання
земельних дiлянок; к) технlчна документацlя lз землеустрою цодо lнвентаризацiт земель,

oDKe вiдповiдно до вищевикладеного, не icнy€ такого виду документацiI iз землеустроrc
як Додаток до проекту приватизацiI, а реострацiя земельних дiлянок 3 кадастровими номерами
з2231 86600:04j01 0:0004;
з22з1 86200:05:002i0005;

з2231 86600]04:005:0009:
з22з1 86200:05:002:0008i

з2231 86600:04:009:0001
з2231 10100:06:010:0061

322З1 10100:06:004i0006 здiйснена без вiдповiдноi документацiI iз землеустрою, що суперечитt
cTaTTi 20 3У (Про землеустрiй), вiдповlдно до qкоI землеустрiй проводиться в обов'язковому
порядку на землях ycix категорiй незалежно вiд форми власностi в разi, зокрема: пункr (в)
надання, вилучення (викупу), вiдчуження земельних дlлянок,

Частиною 1 cTaTTi 79-1 ЗК Украiни вйзначено, що формування земельноI дiлянки полягас

у визначеннi земельноi дiлянки як об'еrга цивiльних прав, Формування земельноi дiлянку
передбачае визначення ]'i площi, межта внесення iнформацi'i про HeI до Дерr(авного земельногс
кадастру, Вiдповiдно до частини 1 стаYri 79 Земельного Кодексу Укра'iни Земельна дiлянка яl
об'екг права власностi визначено цо 3емельна дlлянка - це частина земноi поверхнi з

установленими межами, певним мiсцем розташування, з вйзначеними щодо неI правами,
Вiдповiдно до частини 21 Закону УкраТни (Г'|ро дерх(авний земельвий кадастр)) вiдомост

про межi земельноi дiлянки аносяться до Державноrо земельноl'о кадастру на пiдстав
вiдповiдноI документацii iз землеустрою щодо форlltування земельних дiлянок - у випадках
визначених статтею 79-1 Земельного кодексу Украiни, при ix формуваннi;

на пiдставi технiчноi документацiI iэ землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) Me)r

земельноi дiлянки в Haтypi (на мiсцевостi) - у разi встановлення (вiдновлення) меж земельно]
дiлянки за i']'факrичним використанняlй вiдповiдно до cTaTTi 107 Земельного кодексу Укра-lни та t
разi змlни меж сумiжних земельних дiлянок lx власниками

на пiдставi технiчноI документацiТ iз землеустрою шодо проведення iнвентаризацil земель
- за результатами iнвентаризацii земель;

на пiдставi проектiв землеустрою щодо органiзацiT територil земельних часток (паiв) - у

разi видiлення в Harypi (на Micчeвocтi) земельних дiлянок власникам земельних часток (па'lв),

Законом виключено можливiсть вносити B|дoMocTi до державного земельного кадастру
про земельну дiлянку, що формуоться без документацiI iз землеустрою, оскiльки, така дiя
призводить до поруlлення основних принципiв на яких базуоться Державний земельний кадастр:
об'€кгивностi, дocтoвipнocтi та повноти вiдомостей у Державному земельному кадастрl
внесення вlдомостей до Державного земельного кадастру вимючно на пiдставi та вiдповiдно до
цього Закону; вiдкритостaта доступностi вiдомостеЙ Державного земельного кадастру, законностi
ix одерхання, поширення i зберiгання (стаття З ЗУ Про Державний земельний кадастр), а
Biдoмocтi BHeceHi до Державного земельного кадастру без землевпорядноI документацi'i не
матимуть правових наслiдкiв, оскiльки, вiдповiдно до частини 2 cTaTTi 5 ЗУ Про Деркавний
земельний кадастр, Державний земельний кадастр ведеться на електронних та паперових
восiях; У разi виявлевня розбiжностей мiж вiдомостями на електронних та паперових носiях
прiоритет мають вlдомостi на паперових носlях,

Враховуючи що землевпорядноl документацiI на спiрнi земельнi дiлянки за кадастровими
номерами 322З 186600:04:010:0004; 322З1 86600:04:005:0009; З22З186600:04:009:0001 ;

з22з1 86200:05:002:0005, З22з1 86200:05:002:0008; 322з1 10100:06:010:0061 :

322З1 10100:06:004:0006 не була розроблена та затверджена у встановленому законом порядку
до цього часу не вjдбулося i встановлення ме}к земельноТ дiлянки у вiдповiдностi до lнструкцii
про встановлення (вiдновлення) меж земельних дlлянок в Haтypi (на мiсцевостi)та ix закрiплення
межовими знаками Затвердженого Наказом Державного KoMiтeтy Украiни iз 3емельних pecypciB
N9 З76 вiд 18.05.2010 року, вiдповiдно до пункrу 3,12 якоI дана процедура поаинна
здiйснюватися у присутностi власника (користувача) земельноi дiлянки, власникiв (користувачiв)
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сумiжних земельних дiлянок, а вiдповiдно до пунlсу 2.1. Встановлення меж земельноi
дiлянки в Haтypi (на мiсцевостi) здiйснюеться на пiдставi розробленоI та затвердженоI
технiчноi документацiI iз землеустрою цодо встановлення (вiдновлення) меж земельно[
дiлянки в Harypl (на мiсцевостi), технiчно] документацiТ iз землеустрою щодо подiлу та
об'однання земельних дiлянок або проекту землеустрою щодо вiдведенвя земельноi
дiлянки,

Твердження Вlдповlдача про те. що спiрнt земельнi дiлянки не пiдлягали 3акрiпленню в
HaTypi на мiсцевостi на пiдставi пункгу З,5 lнструкцjТ про встановлення (вiдновлення) мех
земельних дiлянок в Haтypi (на мiсцевостi) та iх закрiплення межовими знаками судом до уваry
не приймаються, оскiльки пунктом З,5 lнструкцiТ встановлено, що межi земельних дiлянок, що
видiляються власникам земельних часток (паiв) в Haтypi (на мiсцевостi), якi будуть
використовуватись Тх власниками самостiйно, закрiплюються межовими знаками кожна окремо,
Вказанi земельнi дiлянки, якi ix власники або iнmi особи будуть використовувати сдиним
масивом, закрiплюються межовими знаками лише по окружнiй межi единоrо масиву,
Формування ж одиних масивiв земельних дiлянок передбачено статтею 4 Закону УкраIни (Про
порядок видiлення в Haтypi (на мiсцевостi) земельних дiлянок власникам земельвих часток
(паiв)), якою встановлено Особам, якi мають право на видiлення iм у Haтypi (на мaсцевостi) двох
чи бiльl,!е земельних часток (паIв) iз земель, що перебувають у користуваннi одного
сiльськогосподарського пiдприомства, земельнi дiлянки за Тх бажанням видiляються единим
масивом. Громадянам (подру)юкю) та iншим особам, якi подали до вiдповiдноТ сiльськоi,
селищно[, мiськоI ради спiльну заяву чи клопотання, пiдписанi кожним iз них, про видiлення в
Harypi (на мiсцевостi) належних iM земельних часток (паiв) бдиним масивом, видiляоться одна
земельна дiлянка у спiльну власнiсть, Однак, даниЙ спiр стосу€ться окремих 3емельних дiлянок,
розташованих не в сдиному масивi, а матерiалами справи встановлено, lло проекгу
землеустрою lлодо органiзацi"l земельних часток (паiв) всупереч закону не розроблялося.

При siдсутностi визначених меж земельних дiлянок з кадастровими номерами
з22з'l 86600:04:01 0:0004:
з22з186200:05:002;0005i

з22з1 86600:04:01 0:0004:
з2231 86200:05:002:0005;

з22з1 86600:04:005:0009;
З22З1 86200:05:002]0008;

322З1 86600:04:005:0009;
322з1 86200]05]002:0008;

322з1 86600:04:009i0001 ;

з22з1 10100:06:010:0061 ;

цивiльних прав в po3yMiHHi

з22з1 86600:04:009:0001 ;

З22З1 10100:06:010:0061 ;

З2231 10100:06:004:0006, давi земельнi дiлянки не може бути об'окгом
статгi 79 3К УкраIни.

Суд приходить до висновку, що ресстрацiя земельних дiлянок з кадастровими номерами

32231 10100:06;004;0006 була здiйснена з порушенням cTaTTi 79-1 3К Укра'iни, частини 5 cTaTTi 5,
частиви 1 cTaTTi 21, частину 1 стaT'i 22, cTalтi 24,25 та Г]ункт 2 Роздiлу vll (Прикiнцевi та
перехiднi поло)t(ення> Закону Украlни (Про державний земельний кадастр)} з порущенням
основного принципу на якому базуоться Державний земельний кадастр передбаченого статтею
З, а саме внесення вiдомостей до Державного земельноrо кадастру виключно на пiдставi та
вiдповiдно до 3У (Про державний земельний кадастр) та cTaTTi 79-1 ЗК, з порушення Порядку
ведення державного земельного кадастру затвердженого Постановою КМ Украiни вiд 17.]0,2012
р. N9 1051, з поруLленням Закону Украiни <Про землеустрiй), отже, о незаконною та пiдлягао
скасуванню,

Вiдповiдно до приписiв частини 1З cTaTTi 79-1 ЗК Украiни Земельна дiлянка припиняё
iснування як об'скг цивiльних прав, а ]1 державна реестрацiя скасову€ться в разi: подiлу або
об'€днання земельних дiлянок; скасування дер}(авноi реострацii земельноТ дiлянки на пiдставi
судового рiшення внаслiдок визнання незаконною такоI державноi ресстрацiI; якщо речове
право на земельну дiлянку, заре€стровану в Державному земельному кадастрi вiдповiдно до
Закону УкраIни "Про Дерхавний земельний кадастр", не було заре€стровано протягом року з
вини заявника, Ухвалення судом рlшення про скасування державноi реестрацiI земельноi
дiлянки допускаоться виключно з одночасним припиненьям таким рlшенням yclx речових праа, Ix
обтяжень, заре€строваних щодо TaKol земельноi дiлянки (3а наявностi таких прав, обтФкень),

Пiсля реестрацiI земельних дiлянок Головним управлiння Держгеокадастру у КиТвськiй
областi були виданi Накази N9 10-1 1219\15-16-сг вiд 0З,06,2016 р про надання у власнiсть
земельну дiлянку за кадастровим номером 322З 186600:04:010:0004 Плютi Лiдii Костянтинiвнi, N9
10_11229\15_16_сr вiд 0З062016 р про надання у власнlсть земельну дlлянку за кадастровим
номером 322З186600:04:005:0009 Калашник Bipi Тимофiiвнi, Ns 10-1'12'14\15-16-сг вiд 0З,06,2016
р про надання у власнiсть земельну дiлянку за кадастровим номером З22З186600:04:009:0001
Калаt!ник Офросинi'i neтpiBнi, N9 10-З627\15- 16-сг вiд 12,03,2016 р про надання у власнiсть
земельну дiлянку за кадастровим номером З223186200:05:002:0005 Тараневко Любовi AHToHiBHi,

Обя в.5кий фйонний ryд
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Nc 1 0-1 1 225\1 5-16-сr вh 0З,06,2016 р про надання у власнiсть земельну дiлянку за кадастровим
номером З22З186200:05:002:0008 Гордiйчук Ганнi ПaHaciвHi, N9 10-11161\15-16-сг вiд 03.06.2016
р про надання у власнiсть земельну дiлянку за кадастровим номером З22З110100:06:010j0061
Пrамчич lHHi lBaHiBHi, Ne 10-3617\15-16-сг вiд 12,0З,2016 р про надання у власнiсть земельну
дiлянку за кадастровиlv номером З22З 1 10100:06:004i0006 Дармосryк Ганнi MaKapiBHi. В
подальшоlйу на пiдставi наказiв було зареестровано право власностi Вiдповiдачiв на земельнi
дiлянки,

Вiдповiдно до частини 4 cTaTTi 25 ЗК Украiни площа земель, що передаються у приватну
власнiсть, становить рiзницю Mi)< загальною площею земель що перебували у постiЙному
користуваннi сlльськогосподарськйх пlдпри€мств, установ та органiзацiй, l площею земель, якi

залишаються у державнiй чи комунальнiй власностi (лiсогосподарського призначення, водний
фонд, резервний фонд),

Таким чином, законодавець чiтко зазначас, що передаються у власнiсть землi, що
перебували (в минулому значеннi), а не перебувають (зараз) в постiйному користуваннi
сiльськоfосподарського пiдприемства, Тобто в приватну власнiсть працiвникам та пенсiонерам
передаються землi, на якi право постiиного кооистуванdя сlльсь{огосподарського пiдприемства
припинено у встановленому законом порядку,

Так, вiдповiдно до частини 5 cTaTTi 118 3К УкраIни (Порядок безоплатноI приватизацii
земельних дiлянок громадянами>, передача земельних дiлянок у власнiсть громадянам -

працiвникам державних та комунальних сiльськогосподарських пiдприемств, установ та
органiзацiй, а тако}< пенсiонерам з Iх числа провадиться пiсля затвердження проеrrу
приватизацii земель у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згiдно iз частинами першою, другою cTaTTi 116 3К УкраIни Фомадяни та юридичвi особи
набувають права власностl та права кор,4стування земельними дiлянками iз земель державноl
або комунальноI власностi за рiшенням органiв виконавчоi влади або органiв мiсцевого
самоврядування в межах ii повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами
аукцiону. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здiЙснюеться шляхом
передачi земельних дiлянок у власнiсть або надання ix у користування,

Гlункг (б) частини З cTaTTi 116 ЗК УкраIни передбача€ передачу земельних дiлянок у
власнiсть громадян, в тому числi внаслlдок привати3ацii державних i комунальних
сiльськогосподарських пiдприемств, установ та органiзацiй, При цьому частина 5 cTaTTi 116 ЗК
Украlни чiтко визначае, що земельнi дiлянки я,(l перебувають у власностi чи корисryваннi
громадян або юридичних осiб, передаються у власнiсть чи користування за рiцJенням орrанiв
виконавчо] влади чи органiв мiсцевого самоврядування лище пlсля припинення права власностl
чи користування ними в порядку, визначеному законом.

Г'|раво постiйного землекористування б безстроковим, на вiдмiну вiд права оренди, i мож€
буги припинене лише з пiдстав, передбачених статтею 141 3К Украiни, перелiк яких е

вичерпним,
Слiд зазначити, що Ее icнye пiдстави припинення права постiйного користування

земельною дiлянкою у зв'язку з приватизацiею даних земель,
Статтями 142-148 передбачено порядок припинення прав на землю, який в будь-якому

випадку мас здiйснюватися шляхом прийняття уповноваженим органом вiдповiдного рiшення,
Стапею 149 Земельного кодексу Украiни визначено, що Земельнi дiлянки, наданi у постiйне
користування lз земель державноi та комунальноi власностi, Mo)i<yтb вилучатися для суспiльних
та iнших потреб за рiшенням органiв державно'i влади, Ради MiHicTpiB Автономноi Республiки
Крим та органiв мiсцевоrо самоврядування на пiдставl та в порядку, передбачених цим
Кодексом, 2 Вилучення земельних дiлянок провадиться 3а згодою землекористувачiв на пiдставl

рiшень Кабiнеry MiнicтpiB Украjни, Ради MiHicтpiB АвтономноТ Республiки Крим, мiсцевих
держаsних адмiнiстрацiй, сiльських, селищних, мlських рад вiдповiдно до Iх повноважень. Однак,
Вiдповiдач розпорядився спiрною земельною дiлянкою без вилучення ai з постiйного
користування Г]озивача, що пiдтверджу€ться, зокрема листом Управлiння Держгеокадастру в
Обухiвському районi до ОбухiвськоI районно'i державноi адмiнiстрацiT КиIвськоi областi (Про
надання iнформацii> N9 14-100з-99, З-4891/2-16 вiд 29.09,2016 року в якому зазначено факт того,

що Право постiйноrо користування земельними дlлянками радгоспу-комбiнату (Обухiвський)
ПАТ (Обухlвське), якi передбаченi проектом приватизацiI земель до видiлення як земельнi
частки (паТ) загальною площею З068,7З га та для створення резервноlо фонду площею 541,54
rа право на якi посвiдчено державними актами на право постiйного користування землею серiI
ll-KB N9 003262, виданого 1З,02 1996 року, cepii ll-KB Ns 00326З, виданого 1З,02,1996 року, cepii
ll-KB N9 00з264, виданого 19,02,1996 радгоспу комбiнаry (обухiвський) - не припинялося,
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6
Вiдповiдно до пункrу 11 Постанови N9 7 вiд 16 квiтня 2004 року Пленуму Верховного суду

Укра-lни Про практику застосування судами земельного законодавства при ро3глядi цивiльних
справ, Розглядаючи позови про захист прав власникiв земельних дiлянок i землекористувачiв
(про усунення перечJкод у користуваннi ними тощо), суд мае перевiряти законнiсть рil,!ення
органу виконавчоi влади чи орrану мiсцевого самовоядуаання про передачу земельноl дlлянки

iнLUiй особi без вилучення (викупу) ]']'в позивача в установленому порядку l за наявностi для
цього пiдстав ухвалювати рiшення про йоrо недiйснiсть, Вiдповiдно до правовоI позицii
викладеноi в Постановi Верховного Суду Украiни вiд 29 жовтня 2014 року у справi Ne 6_152цс14 у
разi встановлення судом неправомiрноrо отримання особою земельноI дiлянки або отримання i']'

з непередбачених законом пiдстав особа не набувао права власвостi на Hei, а тому ненабуте
право власностi не може бути припинено вiдповiдно до cтaтri 140 ЗК Украiни 2001 року,

Отже, позовнj вимоги про визнання недiйсними Наказiв про передання земельних дlлянок
у власнiсть громадянам теж пiдлягао задоволенню, як таких, що приЙнятi з порущенням cTaTTi
116, '141, 142-14а, 149 Земельного кодексу УкраIви,

Також судом встановлено що спiрнi земельнi дiлянки були зареестрованl, а оскаржуванi
накази виданi Вiдповiдачем всупереч дii судовоI заборони, що е окремою пiдставою для
задоволення заявлених позовних вимог

Вiдповiдно до ухвали Господарського суду КиТвськоi областi вiд 05 06,2014р, у справi Ns
911l2149l14 було вхФто заходiв забезпечення позову, вiдповiдно до яких Управлiнню
Держземагенства в Обухiвському районi Киiвськоi областi, Головному управлiнню
Держземаrенства у Киiвськiй областi таlабо Фiзичнjй особi - пiдприемцю Макосiй Н,В, було
заборонено здiйснювати будь-якi дii та приймати будь-якi рiчJення з питань надання дозволу на
розробку проектiв землеустрою, розробки проектiв землеустрою, затвердження або лоrодження
будь-якоi технiчноi документацi-l таlабо проекгiв землеустрою щодо земель, якi знаходяться в
постiйному корисryваннi Публiчноrо акLliонерного товариства (Обухiвське> на
пiдставi:дерI.авного акта на право постiйного користування землею N9 00З262, виданого
1З.02.1996р, Першотравенською сiльською радою Обухiвського району КиIвськоI
областi;дерх(авного акта на право постiйного корисryвання землею N9 00з26з виданого

1З.02,1996р, Нещерiвською сiльською радою Обухiвського району КиIвськоI
областi;державного акта на право постiйного користування землею Na 003264 виданого

19,02,1996р, Обухiвською мiською радою Обухiвського району КиIвськоl обласri,
Вiдповiдно до резолютивноi частини ухвали, остання набирао законноI сили 3 дня lJ

винесення судом i виповiдно до Закону Украiни <про виконавче провадження) о виконавчим
документом зi строком пред'явлення до виконання до 05 06,2015р,

НезвахGючи на те, що вiдповiдно до cTaTTi 129-,1 КонституLlii УкраТни судовi рiщення о
обов'язковими до виконання, вiдповiдач, проiгнорував заборону Господарського суду КиiвськоТ
областi на прийняття будь-яких рiшень щодо земель позивача i видав ocкap)i<yвaнi Накази та
передав громадянам у власнiсть частину земельноi дiлянки Позивача.

В березнi 2015р, Управлiння Держземагентстаа в Обухiвському районi зверталося до
Господарського суду КиiвськоТ областi iз заявою про роз'яснення ухвали Господарськоrо суду
Ки-lвськот областi вiд 05,06,2014р, у слравi Ns 911/2149114,

Отже, Вiдповiдач знав про наявнiсть судового рiшення про заборону приймати будь-якi
рiLUення стосовно земель Г]озивача, використовував дане судове рlшення в сво-lй дiяльностi, i

незважаючи на те, що вiдповiдно до cTaTTi 129-1 КонституцiI УкраIни судовi рiшення о
обов'язковими до виконання, вiдповiдач проiгнорував заборону Господарського суду КиТвськоi
областi на прийняття будь-яких рiшень щодо земель Позивача i видав оскаржуванi накази та
передав вiдповiдачам у власнlсть частину земельнйх дlлянок позивача,

Посилання Вiдповiдача на те, що Головне управлiння Держгеокадастру у КиТвськiй
областi не с правонаступником Головного упраsлiння Деркземагентства у Ки"lвськiй областi,
судом не приЙмаеться, так як вiдповiдно до пункту б Порядку здiйснення заходiв, пов'я3аних 3

утворенням, реорганiзацlею або пlквiдацlою MiHlcTepcTB, iнших центральних органtв виконавчоi
влади Затвердкеного постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 20 жовтня 2011 р, N9 1074
Права та обов'язки органiв виконавчо] влади переходять:

у ра3iзлиття органiв виконавчоl влади - до ор.ану виконавчоi влади, rгвореного внаслiдок
такого злиття;

у разi приоднання одного або кiлькох органlв виконавчоI влади до iншого органу
виконавчоi влади _ до органу виконавчоI влади, до якоrо присднано один або кaлька органiв
аиконавчоi влади;

у разi подiлу органу виконавчоi влади - до органiв виконавчоТ влади, утворених внаслiдок
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такого подiлу;
у рФiперетворення органу виконавчоi влади - до лвореного орlану виконавчоi влади;

у разi лiквiдацii органу вйконавчоi влади i передачi його завдань та функцiй iншим
органам виконавчоI влади - до органlв виконавчоi влади, визначених вiдповiдним акгом
Кабiнеry MiHicтpiB Украiни,

Тож, незважаючи на те, що Головне управлiння Держгеокадастру у Киiвськiй областi не о

правонаступником Головного управлiння Дер}(земагенства у КиiвськiЙ областi, встановлена
судом заборона на вчинення передбачених в ухвалl суду дiй, стосуеться l вlдповiдача у данlй
справi, якиЙ надiлениЙ повноваженнями, що ранiше належали Головному управлiнню
Держземагенства у КиIвськiй областi,

Слiд зазначити, Lцо лише 13,10.2016р, КиТвським апеляl]iйним rосподарським судом у
справi N9 911/2149/14 було скасовано заходи забезпечення позову, вжитi ухвалою вiд 05,06,2014

р,
oDKe, на момент реострацii вiдповiдачем земельних дlлянок та прийняття вiдповiдачем

оскаржуваних наказiв, ухвала Господарського суду КиiвськоТ областi вiд 05,06,2014р. у справi N9

91112149114 про вжиття заходiв забезпечення по3ову була чинною, а тому також пiмяrала
врахуванню вiдповiдачем при здiйсненнi свооI дiяльностi,

Пiсля реýстрацii права власностi на спiрнi земельнi дiлянки в Державному peecтpi

речових прав Плюта Лiдiя Костянтинiвна, КалаLlJник Вaра ТимофiIвна, Калашник ефросинiя
Петрiвна, Тараненко Любов AHToHiBHa, Гордiйчук Ганна Панасiвна, Мамчич lHHa lBaHiBHa уклали
договори оренди спiрних земельних дiлянок з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
(РОЗА-Л). На пИставi укладених договорiв за вiдповiдною lнформаЦ€ю в Державному pe€cтpi

речових прав на нерухоме майно та peecтpi прав власностi на нерухоме майно, Державному
ресстру lпотек, единому peccтpi заборон вiдчуження об'ектiв нерухомоrо майна щодо спiрних
земельних дiлянок теж було зареестровано право оренди ТОВ (РОЗА-ЛD s Державному peecтpi

речових прав,
Вiдповiдно до частини З cTaTTi 26 ЗУ (Про дерI€вну Ё€страцiю речоаих прав на

нерухоме майно та iх обтяжень> Biдoмocтi про речовi права, обтяхення речових прав, BHeceHi

до Державного ре€стру прав, не пiдлягають скасуванню тrабо вилученню. У разi скасування
рiLUення дер)rcвного реестратора про державну реострацiю прав на пiдставi судового рiLJ,Jення чи

у випадку, передбаченому пiдпувктом "а" пункту 2 частини tлостоl cTaTTi З7 цього Закону, а також

у разi визнання на пiдставi судового рiUJення недiйсними чи скасування документiв, на пiдставi
яких проведено деркlвну реестрацiю прав, скасування на пiдставl судового рiщення державно]
ре€страцii прав, державний реестратор чи посадова особа MiHicTepcTBa юстицiI Украiни (у

випадку, передбаченому пiдпункгом "а" пункry 2 частини tlJocToi cTaTTi З7 цього Закону)
проводить державну ресстрацiю набуття, змlни чи припинення речових прав вiдповiдно до цього
3акону,

Оскiльки, пiсля незаконноi реострацii спiрних 3емельних дiлянок, в Державному peocтpi

речових прав на нерухоме майно, на пiдставi Наказу про надання земельноi дiлянки у власнiсть
було проведено реестрацiю права власностi, а на пiдставi Договору оренди укладеного мiж
Вiдповiдачами заре€стровано право оренди за ТОВ (Роза-Л> в порядку передбаченому
частиною 13 cTaTTi 79-1 Земельного кодексу Укра-lни та вiдповiдно до частини З cTaTTi 26 ЗУ
(Про державну реестрацiю речових прав на нерухоме майно та Iх обтяжень) Наказ про надання
земельних дiлянок у власнiсть та Договiр оренди спiрних земельних дiлянок укладених мiж
Вiдповiдачами пiдлягають,

При цьому посилання Вiдповiдача на вiдсутнiсть повноважень щодо здiйснення державноi
реестрацii виникнення чи припинення права власностi, не узгоджуоться з нормами
матерiального права виходячи з наступного,

Так, вiдповiдно до частини 10 та 11 cTaTTi 24 Закону УкраТни (Про Державний земельний
кадастр) Державна реестрацiя земельноi дiлянки скасову€ться Державним кадастровим
ре€стратором, який здiйснюс таку реострацiю, у разi: подiлу чи об'еднання земельних дiлянок;
якщо протягом одного року з дня здiЙснення дерr{авноi ресстрацiI земельноi дiлянки речове
лраво на нет не заресстровано з вини заявника; ухвалення судом рiuJення про скасування
дерrGlвноi ре€страцiI земельноi дiлянки.

Ухвалення судом рiLцення про скасування державноI реестрацiI земельноТ дiлянки
допуска€ться викJlючно з одночасним припиненням таким рlшенням ycix речових прав, lx
обтяжень, зареострованих lцодо земельноi дiлянки (за наявностi таких прав, обтяжень),
Ухвалення судом рiшення про визнання не чинним рiшення органу виконавчоТ влади, органу
мiсцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення документацii iз землеустрою,

Обяlеький фйонний фд
киiе*оi облапl
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за якою була сформована земельна дiлянка, щодо яко-l виникли речовl права, а також про
скасування державноi ре€страцi-l Takol земельноl дiлянки, цо допускаеться за умови визнання
нечинним рiцJеннЯ про затвердження такоI документацiТ (за його наявностi) та припинення таких
прав (за |х наявностl),

Скасування запису в Поземельнiй книзi реryлюсться пунктами 60-62 Порядку ведення
Державного земельного кадастру, затвердженого постановою кМУ N9 1051 вiд 17l0.2012p,,
вiдповiднО до яких, запиС у Поземельнlй книзi скасовуеться (поновлю€ться) ДержавнЙм
кадастровим реестратором на пiдставi рiшення суду, Скасування (поновлення) запису в
поземельнiй кни3i здiйснюоться шляхом внесення до flержавного земельного кадастру
вaдомостей про його скасування (поновлення) iз зазначенням дати та пiдстави мя скасування
(поновлення), посади, прiзвища та iHilliaлiB Державноrо кадастрового реестратора, який скЬсував
(поновив) запис, та формувавня з використанням програмного забезпечення Державного
земельноlО кадастру новиХ аркуцJiв Поземельноi книги, якi засвiдчуються: в елекrроннiй
(цифро8iй) формi - елекrронним цифровим пiдписом Державного кадастрового реостратора; упаперовiй формi - пiдписом Державного кадастрового ресстратора та скрiплюються йогЬ
печаткою_ ДержавНий кадастровиЙ ресстратоР письмово повiдомля€ протягом трьох робочих
днaв особу, на яку зареестрована земельна дiлянка, про скасування (поновлення) зjпису за
формою згiдно з додатком 10,

пункгом 11з Порядку передбачено правове реryлювання дiй Державного кадастрово.о
реестратора пiд час отримання вiд орrану державноI реострацii прав iнформацiT в порядку
iнформацiйного обмiну

Стосовно вiдповiдНостi вiдомостеЙ ДержавногО земельного кадастру з вiдомостями
ДержавногО реестру речовиХ прав на нерухоме майно, i передбачено, зокрема, що у разi
невiдповiдностi зазначених вiдомостей Державний кадастровий ресстратор зобов'язаний
повiдомити про це су6'екr, який здiйсню€ повноваження у сферi дерхавноI реестрацi.i прав, за
допомогою програмноrо забезпечення Держааного земельного кадастру,

Вiдповiдно до частини другоi cTaTTi 19 КонституцiТ Украiни органи
орга8и мiсцевоrо самоврядування, ]х посадовi особи зобов'язанi дiяти лише
повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiою та законами УкраТни,

Вiдповiдно до частини 2 cTaTTi 95 ЗК УкраIни поруч]енi права
пiдлягають вiдновленню в порядку, встановленому законом,

державноТ влади та
на пiдставi, в межах

землекорисryвачiв

вiдповiдно до статгi 152 Зк Украiни держава забезпечуо громадянам та юридичним
особам piBHi умови захисту прав власностi ва 3емлю, Землекористувач може вимаrати усунення
будь-яких порущень його прав на землю, HaBiтb якщо цi порущення не пов'язанi з позбавленням
права володiння земельною дiлянкою, iвiдшкодування завданих збиткiв, Захист прав громадян
та юридичних осiб на зеIиельнi дiлянки здiйснюеться шляхом: а) визнання прав; б) вiдновлення
стану земельно'.l дiлянки, який icHyBaB до порушення fiрав, i запобiгання вчиненню дiй, що
порушують права або створюють небезпеку поруLцення прав; в) визнання угоди недiйсною; г)
визнання недiйсниМи рiшень органiв виКонавчоi владИ або органiВ мiсцевого самоврядування; /)
вiдщкодуsання заподjяних збиткiв; д) застосування iнших, передбачених законом, способiв,

земельним кодексом УкраIни частиною 1 статгi 92 визначено, що право постiйного
корисryвання 3емеЛьною дiлянкою - це право володlння i кОристування 3емельною дiлянкоlо, яка
перебувае у дерr(авнiй або комунальнiй власностi, без встановлення строку, За свосю суттю
право посгiйноrО користування о речовим правом на чуже майно в розумiннi стаггi З95 ЦК
УкраТни, Статтею З96 ЦК Украiни передбачено, що особа, яка мао речове право на чух(е майно,
мае право на эахист цьоfо права, у тому числi i вiд власника майна, вaдповiдно до поло}€нь
глави 29 цього Кодексу- Тох( позивачем правомiрно було обрано спосiб захисту передбачений
статтею 393 ЦК Укра"lни шляхом виэнання незаконним правових aKTiB органу мiсцевого
самоврядування та з вимогою вiдновлення того становища, яке iснувало до видання цього акту,
шляхом скасування дер)€вноI реострацii земельних дiлянок з одночасним припиненням ycix
речових прав, ii обтФ(ень, зареострованих щодо такоI 3емельноТ дiлянки,

враховуючи викладенi виlце обставини, виявленi судом грубi пору[!ення законодавства
при реестрацi-l земельних дiлянок, виданнi наказlв про надання 3емельних дiлянок у власнiсrь.
вирiLчуючИ спiр в межаХ заявлениХ позовних вимоГ i на пiдставi наявних у справi доказiв, суд
вважае, lло по3овнi вимоги l'рунтуються на чинному законодавствi та узгоджуються з
матерiалами справи. тому позов слiд задовольнити повнlстю,

оскiльки позовнi вимоги пiдлягають задоволенню| в силу ст. 141 ЦПК УкраIни з
вiдповiдачiв слiд солiдарно, на користь позивача, стягнути судовий збiр в cyмi 24973,00 грн- О0
коп,

об}а оський районний суд
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На пiдсгавi викладеноrо та керуючись сг,ст. 16, 108, 22В, Зs2, З95, З96 Цивiльного
кодексу УкраТни, статтями 79,79-1, 92,95,122,116, 118, 141, 142-14а, М9, 152, 155 Земельного
кодексу Укратни, статтями З, 5,21,24 п.2, п,10 Роздiлу Vll Закону Украiни <Про дерх{авний
земельний кадастр), статтями 20, 25, З1, 49, 49-1, 50 Закону Украiни (Про землеустрiй), ч. 2 ст,
26 Закону УкраIни (Гlро державну ресстрацiю речових прав ва нерухоме майво),
ст.ст, 10, 12,81, 141,265,26а,28О-289 ЦПК Украiни, суд

виРlшив:
Позовну заяву Приватного акцiонерного товариства (Обухjвське) задовольнити.
Визнати незаконною та скасувати державну реестрацiю земельноl дiлянки за

кадастровим номером З22З186600:04:010:0004 з одночасни[4 припиненням ycix речових прав, ix
обтфкень, зареестрованих щодо земельвоi дiлянки 322З 186600:04:010i0004 tлляхом визнання
недiйсвим Наказу Головного управлiння Деркеокадастру у КиiвськiЙ областi про надання
земельно'i дiлянки у власнiсть N910-1'1219/15-16-сг вiд 0З,06,2016 року та визвання недiйсним
Договору оренди земельноi дiлянки з кадастровим номером З223186600:04:010i0004 вiд
15.08.2016 року, який укладений мiж Плютою Л,К, iToB (РОЗА-Л),

Визнати незаконною та скасувати державну ресстрацiю 3емельно-l дiлянки за
кадастровим номером З22З 1 10100:06i004:0006 з одночасним припиненням ycix речових прав, lx
обтФкень, заре€строваних щодо земельноТ дiлянки 32231 10100:06i004]0006 tлляхом визl"lання
недiйсним Наказу Головного управлiння Держгеокадастру у Киiвськiй областi про надання
земельно-t дiлянки у власнiсть N910-З617/1 5-16-сг вiд 12,0З,2016 року.

Виэнати незаконною та скасувати державну ре€страцiю земельноТ дiлянки за
кадастровим номером З22З 186200:05i002]0008 з одночасним припиненням ycix речових прав, ix
обтяжень, заре€строваних щодо земельноi дiлянки 3223186200:05:002:0008 шляхом визнання
недiйсним Наказу Головного управлiння Держaеокадастру у Киiвськiй областi про надання
земельноi дiлянки у власнiсть N910-11225/15-16-сг вiд 0З,06,2016 року та визнання недiйсним
Договору оренди земельноi дiлянки з кадастровим номером 322З186200:05:002:0008 вiд
15,08,2016 року, який умадений мiж Гордiйчук Г,П, i ТОВ <РО3А-Л),

Визнати незаконною та скасувати державну ресстрацiю земельноI дlлянки за
кадастровим номером З223186600:04:009i0001 з одночасним припиненням ycix речових прав, ix
обтяжень, зареестрованих цодо земельноТ дiлянки З223186600:04:009:000,1 tJJляхом визнання
недiйсним Наказу Головного управлiння Дерхгеокадастру у Киiвськiй областi про надання
земельноI дiлянки у власнiсть N910-11214/15-16-сг вlд 0З.06.2016 року та визнання недiйсним
Договору оренди земельноl дiлянки з кадастровим номером З223186600:04;009:0001 вiд
15,08.2016 року, який укладений мiж Калац]ник е,П, i ТОВ (РОЗА-Л),

Визнати незаконною та скасувати дер)i€вну ресстрацiю земельноl дlлянки за
кадастровим номером З22З186200:05:002:0005 з одночасним припиненням ycix речових прав, iх.

обтяr(ень, заре€строваних lцодо земельноi дiлянки З22З 186200:05]002:0005 шляхом визнання
недiйсним Наказу Головвого управлiння Держгеокадастру у КиIвськiй областi про надання
земельноl дiлянки у власнiсть N91 0-3627/1 5-16-сг вiд '12.0З,2016 року та визнання недiйсним
Договору оренди земельноi дiлянки з кадастровим номером 3223186200:05:002|0005 вiд
15.08.2016 року, який укладений мiж Тараненко Л.А, i ТОВ (РОЗА-Л),

Визнати незаконною та скасувати державну ресстрацiю земельно| дlлянки за
кадастровим номером 322З 186600:04:005:0009 з одночасним припиненням ycix речових прав, lx
обтяжень, зареестрованих щодо земельноl дiлянки 3223186600:04:005:0009 цJляхом визнання
недiйсним Наказу Головного управлiння Держгеокадастру у Киiвськiй областi про надання
земельноI дiлянки у власнiсть N910-1 1229115-16-сг вiд 03.06,2016 року та визнання недiйсним
Договору оренди земельноi дiлянки з кадастровим номером З22З 186600:04:005:0009 вiд
15,08,2016 року, який укладений мiж Калашник В,Т, i ТОВ (РОЗА-Лr,

Визнати незаконною та скасувати державну реестрацiю 3емельноI дiлянки за
кадастровим номером З2231 101 00:06:010:0061 з одночасним припиненням ycix речових прав, Iх

обтяжень, зареострованих щодо зеIltельноI iqiлянки З22З1 10100:06:010:0061 шляхом визнання
недiйсним Наказу Головного управлiння Держгеокадастру у Киiвськiй областi про tlадання
земельноI дiлянки у власнiсть N910-1116'l/15-16-сг вiд 03.06,2016 року та визнання недiйсним
Договору оренди земельноТ дiлянки з кадастровим номером З2231 10100:06:010:0061 вiд
15,08,2016 року, який укладений мiж Мамчич 1,1, i ТОВ (РОЗА-Л),

Стягнути солiдарно з Головного управлiння Держгеокадастру у Киiвськiй областi
(еДРПОУ З9817550) та ТОВ (РОЗА-Л)) (код за еДРПОУ З96ЗЗ78З) на користь Приватного

о6}т вський районЕий суд
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r
1Lчоj!р|9|9 ,о99риства <Обухiвське) (О87О1, КиIвська обл,, м, Обухiв, м-н. Яблуневий, 26, кодеДРПОУ 00857284 сплачений позивачем при зверненнiдо суду судовиЙ зОiр в суЙi24973 грн_ 00
кол,

Рiшення суду може бути оскаржене до Киiвського апеляцiйного суду через Обухiвський
районний суд киiвськоi областi шляхом подачl в тридцятиденний строк з дня проголощення
рiluення апеляцiйноi скарги, а в разi проголошення вступноi та резолютивноi частини або
розгляду справи без повiдомлення (виклику) учасникiв справи, в той же строк з дня складання
повного судового рiLчення

Рiцення суду набирас законноi сили пiсля закiнчення строку подання апеляцiЙноI скарги
yciмa учасниками справи, якщо апеляцiйну скарry не було подано, У разi подання апеляцiйноI
скарги рaUJення, якlцо його не скасовано, набирао законноi сили пiсля повернення апеляцiйноi
скарги, вiдмовИ у вiдкритгi провадженнЯ чи закриттЯ апеляцjйногО провадження або прийняття
постанови суду апеляцiйноI iнстанцaI за наслiдками апеляцiйного перегляду,

Сумя /r' r-7
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Обц вський районяий сYд
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Всього в колiia/арк.


