
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98 

_________________________________________________________________ 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ  

"22" вересня 2014 р.Справа № 924/1140/14 

   Господарський суд Хмельницької області у складі: суддя   Гладюк Ю. В., розглянувши 
матеріали справи 

за позовом  Заступника прокурора м. Хмельницького в інтересах держави в особі Хмельницької 
міської ради м. Хмельницький   

до Державного підприємства "Льодові арени" м. Київ 

про  припинення права на постійне користування земельною ділянкою та скасування реєстрації 
Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою 

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача 
Державної Податкової інспекції в м. Хмельницькому Головного управління Міндоходів у 
Хмельницькій області 

за участю представників сторін: 

від прокуратури: Гуменний Д.А. - прокурор відділу прокуратури м. Хмельницького 

від позивача:  Демчук Л.Г  - за довіреністю 

від відповідача: не з'явився 

від третьої особи:  Паукова А.П. - за довіреністю 

                                                               

                                                             ВСТАНОВИВ: 

Позивач у позовній заяві просить суд: 1) припинити право відповідача на постійне користування 
земельною ділянкою площею 25000 м. кв., кадастровий номер земельної ділянки 
6810100000:01:002:0001, що знаходиться за адресою: вул. Прибузька, 7/3А, м. Хмельницький; 2) 
скасувати реєстрацію Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою 
від 14.04.11р. серії ЯЯ № 333896, виданий відповідачу та зареєстрований 14.04.11р. в Книзі 
записів державних актів на право постійного користування землею за № 681010003000009. 



Прокурор та представник позивача в судовому засіданні підтримали позов в повному обсязі, 
наполягали на його задоволенні. 

Повідомлений  належним чином відповідач (про час та місце судового розгляду справи), про що 
свідчить поштове повідомлення про вручення йому ухвали суду про порушення провадження та 
про відкладення розгляду справи (з підписом представника про отримання) свого представника в 
судове засідання не направив двічі, причин неявки не повідомив, вимог суду щодо подання 
письмового відзиву на позов не виконав. 

       Представник третьої особи в судовому засіданні підтримав позов в  повному обсязі. 

За таких обставин, суд, в порядку ст. 75 ГПК України розглядає справу за наявними матеріалами. 

Розглядом матеріалів справи встановлено. 

Рішенням Хмельницької міської ради від 09.02.11р. № 62 „Про припинення права постійного 
користування земельною ділянкою та надання її  в постійне користування державному 
підприємству „Льодові арени" відповідачу надано на праві постійного користування земельну 
ділянку по вул. Прибузькій 7/3 А, м. Хмельницький площею 25  000 кв. м. 

        На підставі вищевказаного рішення державному підприємству (ДП) „Льодові арени" 
14.04.2011 видано державний акт серії ЯЯ №333896 на право постійного користування 
земельною ділянкою, площею 25000 м. кв., що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. 
Прибузька 7/3 А - для будівництва нової сучасної критої спортивної споруди із штучним 
льодовим покриттям, кадастровий номер земельної ділянки 6810100000:01:002:0001. 

       Нормами Податкового кодексу України передбачено, що з дати отримання державного акта 
на право власності на земельну ділянку виникає обов'язок подання податкової звітності по платі 
за землю. Протягом 2011-2013 відповідач вищезазначеної звітності не подавав. 

        Впродовж 2011-2014 років ДП „Льодові арени" не сплачувало земельний податок за 
користування земельною ділянкою, у зв'язку з чим виникла заборгованість на суму 106  554,46 
грн. (лист № 15872/10/22-25-15-03 від 06.08.14р.). 

        Рішенням окружного адміністративного суду м. Києва від 29.04.14р.  у справі № 
826/12975/13-А задоволено позовні вимоги Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому 
про стягнення коштів за податковим боргом з ДП «Льодові арени» у сумі 102 780,31 грн. 

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення прокурора, представника позивача 
та представника третьої особи та давши їм оцінку в сукупності суд дійшов висновку про 
обґрунтованість позову виходячи з наступного. 

      Згідно ст. 14 Податкового кодексу України земельний податок - обов'язковий платіж, що 
справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних 
землекористувачів.  

     Ст. 269 Податкового кодексу України визначено, що платниками податку є власники 
земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. 

         Згідно ст. 287 Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують 
плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. 



         Ст. 96 Земельного кодексу України  перебачено, що землекористувачі зобов'язані своєчасно 
сплачувати земельний податок або орендну плату. 

        Відповідач свого зобов'язання щодо сплати земельного податку не виконував напротязі 
2011- 2014 років. 

      Відповідно до ст. 141 Земельного кодексу України  підставою припинення права 
користування земельною ділянкою є  систематична несплата земельного податку або орендної 
плати. 

       Таким чином, враховуючи несплату ДП «Льодові арени» земельного податку за 
користування земельною ділянкою, право постійного користування земельною ділянкою площею 
25000 м. кв., кадастровий номер земельної ділянки 6810100000:01:002:0001, що знаходиться за 
адресою: вул. Прибузька, 7/3А, м. Хмельницький підлягає припиненню відповідно до ст.141 
Земельного кодексу України. 

         Відповідно до ст. 2 Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень" державна реєстрація речових прав на саме майно - це офіційне визнання і 
підтвердження державою фактів існування, переходу або припинення прав на нерухоме майно, 
обтяження прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно. 

         Згідно із ст. 26 Закону записи до Державного реєстру прав вносяться на підставі прийнятого 
рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. У разі скасування на підставі рішення 
суду рішення про державну реєстрацію прав до Державного реєстру прав вноситься запис про 
скасування державної реєстрації прав. 

          Відповідно до п.41 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1141 від 26.10.2011, державний 
реєстратор вносить записи до Державного реєстру прав про скасування державної реєстрації прав 
у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про державну 
реєстрацію прав та їх обтяжень. 

         У разі скасування на підставі рішення суду державної реєстрації прав, проведеної до 1 січня 
2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент такої реєстрації, записів про державну 
реєстрацію прав, що містяться в інформаційних системах, документів, на підставі яких проведено 
державну реєстрацію прав до 1 січня 2013 р., за відсутності державної реєстрації таких 
у  Державному  реєстрі  прав  державний  реєстратор   переносить  до державного реєстру прав 
записи про державну реєстрацію прав, що містяться в інформаційних системах, та вносить запис 
про скасування державної реєстрації 

        В постанові Пленуму Вищого господарського суду України № 6 від 17.05.11р. зазначено, що 
у спорах, пов'язаних з правом власності або постійного користування земельними ділянками, 
недійсними можуть визнаватися як зазначені рішення, на підставі яких видано відповідні 
державні акти, так і самі акти про право власності чи постійного користування. Разом з тим 
господарським судам слід враховувати, що право, посвідчене державними актами, є похідним від 
відповідного рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про передачу 
земельної ділянки у власність чи в користування, а тому з огляду на приписи частини першої 
статті 16 ЦК України та статті 152 ЗК України захист прав осіб на земельні ділянки не може 
здійснюватися лише шляхом визнання відповідного державного акта недійсним, якщо рішення, 
на підставі якого видано цей державний акт, не визнано недійсним у встановленому порядку. 



        Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою є похідним від права 
на постійне користування земельною ділянкою, тому наслідком припинення права користування 
є скасування Державного акту. 

       Оскільки право постійного користування ДП „Льодові арени" на земельну ділянку підлягає 
припиненню, реєстрація Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою 
серія серії ЯЯ №333896 від 14.04.2011 виданого  ДП  „Льодові  арени"  по  вул. 
Прибузькій  7/3А,  м. Хмельницький теж підлягає скасуванню. 

Позов обґрунтований та підлягає задоволенню з покладенням судових витрат на відповідача. 

Керуючись ст.ст.43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд - 

                                                          

                                                                    В И Р І Ш И В : 

Позов задовольнити. 

Припинити право державного підприємства „Льодові арени" на постійне користування 
земельною ділянкою площею 25000 м. кв., кадастровий номер земельної ділянки 
6810100000:01:002:0001, що знаходиться за адресою: вул. Прибузька, 7/3А, м. Хмельницький.  

Скасувати реєстрацію Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою 
від 14.04.11р. серії ЯЯ № 333896, виданий державному підприємству „Льодові арени" та 
зареєстрований 14.04.11р. в Книзі записів державних актів на право постійного користування 
землею за № 681010003000009. 

Стягнути з державного підприємства „Льодові арени" (м. Київ, Печерський район, вул. 
Спортивна площа, 1, код ЄДРПОУ 37264681) в дохід Державного бюджету України (отримувач 
коштів УДКСУ у м. Хмельницькому, код отримувача 38045529, банк отримувача ГУ ДКСУ у 
Хмельницькій області, код банку отримувача (МФО) 815013, рахунок отримувача 
31218206783002, код класифікації доходів бюджету 22030001) - 2436 грн. (дві тисячі чотириста 
тридцять шість гривень) судового збору. 

      

        Повний текст складено 23 вересня 2014 року. 

         Суддя                                                                                                         Ю.В. Гладюк 

Віддрук. 5 прим. :  1 - до справи,  2 - позивачу, 

          3 - відповідачу (01001, м. Київ, вул. Спортивна площа, 1), 

          4 - прокуратурі м. Хмельницького, 

          5 - третій особі.     


