
 

номер провадження справи  34/55/12 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД  

Запорізької області 

69000, м. Запоріжжя, вул. С. Тюленіна,21/Шаумяна,4 

Інформаційний центр тел. (061) 224-08-88 

РІШЕННЯ 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

25.07.12                                                                                 Справа №  5009/1758/12 

Господарський суд Запорізької області у складі судді Науменка А.О., при секретарі 
Жаріновій К.С. 

За участю представників: від позивача -Божков А.І., на підставі довіреності № 01-4134/40 
від 17.07.2012 р.; від відповідача та третіх осіб -представники не з'явились. 

Розглянув в судовому засіданні матеріали справи № 5009/1758/12  

за позовом: Бердянської міської ради, м. Бердянськ Запорізької області; 

до відповідача: Приватного підприємства «Контакт-2010», м. Бердянськ Запорізької 
області (скорочено ПП «Контакт-2010»); 

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 
Комунальне підприємство «Міський Палац спорту»Бердянської міської ради, м. 
Бердянськ Запорізької області (скорочено КП «Міський Палац спорту»); 

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Неоновий світ»(скорочено ТОВ «Неоновий 
світ»); 

про зобов'язання звільнити самовільно зайняту земельну ділянку 

Сутність спору: 

Бердянська міська рада звернулась до господарського суду Запорізької області з 
позовними вимогами до ПП «Контакт-2010»про зобов'язання: звільнити самовільно 
зайняту земельну ділянку площею 0,2732 га, що розташована в м. Бердянськ по вул. 
Мелітопольське шосе, 27-а, шляхом знесення залізобетонної монолітної конструкції, 
розміром 75x35 метрів, заввишки приблизно 0.5-0.9 метрів, привести вказану земельну 



ділянку у придатний для подальшого використання стан та повернути її за належністю 
Бердянській міській раді. 

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 14.05.2012 р. позовна заява 
прийнята до розгляду, порушено та присвоєно номер провадження № 34/55/12 у справі № 
5009/1758/12, справу до розгляду в засіданні господарського суду призначено на 
13.06.2012 р. 

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 13.06.2012 р. на підставі ст. 77 ГПК 
України, розгляд справи було відкладено на 04.07.2012 р. 

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 04.07.2012 р. продовжено строк 
вирішення спору по 26.07.12 р., розгляд справи відкладено на 18.07.2012 р. 

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 18.07.2012 р. залучено до участі у 
справі в якості третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на 
стороні відповідача - ТОВ «Неоновий світ», відкладено розгляд справи та призначено 
чергове засідання на 25.07.2012 р. 

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем була розміщена залізобетонна монолітна 
конструкція, розміром 75x35 метрів, заввишки приблизно 0.5-0.9 метрів на земельній 
ділянці по вул. Мелітопольське шосе, 27-а в м. Бердянськ, яка надана в постійне 
користування КП «Міський Палац спорту»Бердянської міської ради. Перевіркою 
Бердянської природоохоронної міжрайонної прокуратури встановлено, що з боку 
керівника КП «Міський Палац спорту»Бердянської міської ради протягом 2011 року 
вживались заходи, направлені на звільнення самовільно зайнятої ПП «Контакт-2010» 
території комунальної форми власності від залізобетонних конструкцій. Однак, станом на 
теперішній час самовільно збудовані залізобетонні конструкції не демонтовані, земельна 
ділянка у придатний для подальшого використання стан не приведена. Фактично має 
місце самовільне зайняття земельної ділянки комунальної форми власності ПП «Контакт-
2010». Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на ст. 1 Закону України «Про 
державний контроль за використанням та охороною земель», ст. ст. 125, 212 Земельного 
кодексу України, ст. ст. 54, 56, 57 Господарського процесуального кодексу України. 

Представник позивача у судовому засіданні підтримав заявлений позов, просив його 
задовольнити. 

ПП «Контакт-2010», відповідач по справі, у наданому відзиві на позов та додаткових 
поясненнях від 25.07.12 р. зазначає, що всі обставини, які покладає в основу свого позову 
позивач, є такими, що не відповідають дійсності. Насправді, ПП «Контакт-
2010»08.11.2010 р. уклало із КП «Міський Палац спорту»договір спільної діяльності з 
питань розміщення та експлуатації тимчасової споруди - спортивного льодового манежу, 
всі споруди, які збудовано відповідачем на спірній земельній ділянці повністю 
передбачені умовами договору, і вони не носять характеру капітальних споруд, просить у 
задоволенні позову відмовити повністю. 

Клопотанням від 25.07.12 р. ПП «Контакт-2010»для з'ясування питання, чи є зведені на 
земельній ділянці споруди капітальними чи тимчасовими, чи потрібний спеціальний 
дозвіл для їх зведення, необхідні спеціальні знання у галузі будівництва, просило: 
призначити по даній справи судову будівельно-технічну експертизу, на вирішення якої 
поставити такі питання: чи є споруди, які знаходяться на земельній ділянці площею 0,2732 
га по вул. Мелітопольське шосе, 27-а в м. Бердянську, капітальними спорудами?; чи 



потрібний спеціальний дозвіл на зведення цих споруд?; якщо дозвіл потрібний, то який 
саме?; зупинити провадження по справі. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу»від 25.02.1994 р. № 4038-
XII, судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань 
матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що 
перебуває у провадженні, зокрема, суду.  

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК експертиза призначається для з'ясування питань, 
що потребують спеціальних знань.  

Пунктом 2 Постанови пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання 
практики призначення судової експертизи»від 23.03.2012 р. № 4 визначено, що судова 
експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для 
встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли 
висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. 

Суд не знаходить підстав для задоволення вказаного клопотання та відхиляє його з 
наступних причин. 

В даному випадку, питання: «чи є зведені на земельній ділянці споруди капітальними чи 
тимчасовими, чи потрібний спеціальний дозвіл для їх зведення?»не входить до предмету 
доказування по даній справі, оскільки судом розглядаються вимоги про звільнення 
самовільно зайнятої земельної ділянки, а не вимоги про знесення самочинного 
будівництва, тобто в предмет доказування входить встановлення факту самовільного 
зайняття земельної ділянки, а не дотримання порядку будівництва та набуття права на 
об'єкт будівництва. Тобто, потреба у призначенні будівельно-технічної експертизи 
відсутня. 

КП «Міський Палац спорту», третя особа 1 по справі, заявою № 145 від 12.06.12 р. 
підтримало позов Бердянської міської ради. Представник третьої особи 1 своїм правом на 
участь в судових засіданнях не скористався. 

ТОВ «Неоновий світ», третя особа 2 по справі, у відзиві на позов вкзало, що 08.11.2010 р. 
ТОВ «Неоновий світ»та ПП «Контакт-2010»укладено договір підряду, відповідно до якого 
третя особа 2 виконує бетонно-монтажні роботи на земельній ділянці площею 0,2732 га, 
по вул. Мелітопольське шосе, 27-а в м. Бердянську. Дані роботи пов'язано із монтажем 
з'ємної конструкції противісу для облаштування ковзанки, яка не є капітальною спорудою 
та не потребує спеціальних дозволів. Ніяких порушень земельного законодавства з боку 
ТОВ «Неоновий світ»та ПП «Контакт-2010»не було, оскільки земельну ділянку, де 
виконуються роботи, виділено позивачем саме для цієї мети, допуск ПП «Контакт-2010»та 
ТОВ «Неоновий світ»на спірну земельну ділянку обумовлено договорами спільної 
діяльності і підряду. За таких обставин, позовні вимоги вважає надуманими та такими, що 
задоволенню не підлягають. 

Представник третьої особи 2 своїм правом на участь в судовому засіданні не скористався. 

За клопотанням представника позивача, розгляд справи здійснювався без застосування 
засобів фіксації судового процесу. 

У відповідності до ст. 85 ГПК України в судовому засіданні було оголошено вступну та 
резолютивну частини рішення. 



Розглянувши матеріали справи та вислухавши пояснення представника позивача, суд  

ВСТАНОВИВ: 

Пунктом 1.72 рішення Бердянської міської ради № 14 від 30.06.2010 р. «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
вирішено надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
КП  «Міський Палац спорту»Бердянської міської ради земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,3261 га, розташованої по Мелітопольському шосе (в районі Спорткомплексу на 
асфальтобетонному покритті), для будівництва, розміщення та обслуговування льодового 
манежу (за умови збереження зелених насаджень).  

Рішенням Бердянської міської ради № 2 від 22.07.2010 р. «Про внесення змін до рішення 
вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради від 30.06.2010 року № 14 «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки»вирішено внести зміни до п.1.72 рішення  Бердянської міської ради від 30.06.2010 
року № 14, а саме: замість слів «для будівництва, розміщення та обслуговування 
льодового манежу», читати: «для розміщення та обслуговування тимчасової споруди 
льодового манежу». 

Пунктом 4 рішення Бердянської міської ради № 4 від 29.07.2010 р. «Про припинення та 
надання у постійне користування земельних ділянок»вирішено затвердити проект 
відведення земельної ділянки та надати у постійне користування КП «Міський Палац 
спорту»Бердянської міської ради земельну ділянку, площею 0,2732 га, з присвоєнням 
поштової адреси: Мелітопольське шосе, 27-а, для розміщення та обслуговування 
тимчасової споруди льодового манежу. 

В державному акті від 07.09.2010 р. серії ЯЯ № 116345, що зареєстрований за № 
031026500011, на право постійного користування земельною ділянкою зазначено, що 
Комунальне підприємство «Міський Палац спорту»Бердянської міської ради, на підставі 
рішення Бердянської міської ради № 4 від 29.07.2010 р. є постійним користувачем 
земельної ділянки площею 0,2732 га, яка розташована у Запорізькій області, м. Бердянськ, 
Мелітопольське шосе, 27-а, цільове призначення (використання) земельної ділянки-для 
розміщення та обслуговування тимчасової споруди льодового манежу. 

Управлінням Держкомзему в м. Бердянськ Запорізької області 02.10.2011 р. проведено 
перевірку дотримання вимог земельного законодавства, щодо зайняття земельної ділянки, 
за адресою: Мелітопольське шосе, 27-а, м.Бердянськ, в присутності керівника КП 
«Міський Палац спорту»Бердянської міської ради Ус Ігора Олексійовича, за результатами 
якої встановлено, що на земельній ділянці, розташованій за адресою: Запорізька область, 
м.Бердянськ, Мелітопольське шосе, 27-а, знаходиться залізобетонна монолітна 
конструкція, розміром 75x35 метрів, заввишки приблизно 0.5-0.9 метрів, будівництво на 
час перевірки не проводиться. В даному акті зафіксовано пояснення керівника КП 
«Міський Палац спорту»Бердянської міської ради Уса Ігоря Олексійовича, в яких він 
вказує, що зазначена споруда збудована «Контакт-2010», згода на будівництво не 
надавалась, відповідний договір з «Контакт-2010», не укладався. 

Приписом Бердянської природоохоронної міжрайонної прокуратури № 25/238 від 
17.08.2011 р. про усунення порушень земельного законодавства України встановлено, що 
18.06.2010 року між КП «Міський палац спорту»Бердянської міської ради та ПП 
«Контакт-2010»було укладено протокол про наміри, відповідно до якого підприємства 
узгодили спільну діяльність шляхом організації роботи спортивного льодового манежу. В 



липні 2010 року директор ПП «Контакт-2010», який був одночасно директором ТОВ 
«Новий світ», надав вказівку своїм співробітникам самовільно змонтувати по периметру 
земельної ділянки, площею 0,2732, розташованої по Мелітопольському шосе, 27-а в м. 
Бердянську, залізобетонний пояс-противовіс - повітряноопорну конструкцію, за 
відсутності на той час правовстановлюючих документів на землю. За даним фактом 
Бердянською міжрайонною прокуратурою в 2010 році відносно директора ПП «Контакт-
2010»порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 365 , ч. 3  ст. 197-1 КК України. У приписі 
зазначено, що фактично має місце самовільне зайняття земельної ділянки комунальної 
форми власності ПП «Контакт-2010». Самовільне зайняття вищезазначеної земельної 
ділянки ПП «Контакт-2010»відбулось до надання земельної ділянки у постійне 
користування КП «Міський Палац спорту»Бердянської міської ради, тому земельна 
ділянка фактично не використовувалась КП «Міський Палац спорту»Бердянської міської 
ради, що об'єктивно підтверджується фактом притягнення директора ПП «Контакт-
2010»до кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки. Даним 
приписом прокуратура вимагає від Бердянської міської ради вжити в передбаченому 
чинним законодавством України порядку дієвих конкретних заходів, направлених на 
усунення встановлених прокурорською перевіркою очевидних порушень вимог 
земельного законодавства України з боку ПП «Контакт-2010»та звільнення самовільно 
зайнятої земельної ділянки комунальної форми власності, площею 0,2732 га, розташованої 
за адресою: м.Бердянськ, Мелітопольське шосе, 27-а.  

Проаналізувавши фактичні обставини справи, оцінивши представлені докази, заслухавши 
представника позивача, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню виходячи з 
наступного. 

Відповідно до п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України до розмежування 
земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями 
(крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзацах другому та 
четвертому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, 
селищні, міські ради з урахуванням вимог абзацу третього цього пункту, а за межами 
населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади. 

Спірна земельна ділянка знаходиться у межах м. Бердянська, відповідно органом, 
уповноваженим державою здійснювати відповідні функції щодо розпорядження землею в 
спірних правовідносинах, є Бердянська міська рада. 

Приписами ст. 116 Земельного кодексу України встановлено, що громадяни та юридичні 
особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель 
державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів 
місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за 
результатами аукціону. Набуття права на землю здійснюється шляхом передачі земельних 
ділянок у власність або надання їх у користування. 

Відповідно до ст. 212 Земельного кодексу України самовільно зайняті земельні ділянки 
підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування 
затрат, понесених за час незаконного користування ними. Приведення земельних ділянок 
у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, 
здійснюється за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні 
ділянки. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням 
суду. 



Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною 
земель»самовільне зайняття земельної ділянки -це будь-які дії, які свідчать про фактичне 
використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої 
влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у 
користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної 
ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є  правомірними.  

Відповідно до частини 1 статті 92 Земельного кодексу України, право постійного 
користування земельною ділянкою -це право володіння і користування земельною 
ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку. 

Пунктом «а»частини 2 статті 92 Земельного кодексу України визначено, що права 
постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної 
власності набувають: підприємства, установи та організації, що належать до державної та 
комунальної власності. 

Згідно п. 1.1 статуту КП «Міський Палац спорту», зареєстрованого 16.03.07 р. (а.с. 25-28), 
КП «Міський Палац спорту»створено згідно чинного законодавства України на 
комунальній власності територіальної громади міста Бердянська від імені якої виступає 
Бердянська міська рада. 

07.09.2010 р. КП «Міський Палац спорту»видано державний акт серії ЯЯ № 116345, що 
зареєстрований за № 031026500011, на право постійного користування земельною 
ділянкою площею 0,2732 га, яка розташована у Запорізькій області, в м. Бердянськ, по 
Мелітопольському шосе, 27-а, цільове призначення (використання) земельної ділянки - 
для розміщення та обслуговування тимчасової споруди льодового манежу (а.с. 98-100). 

Таким чином, на даний час КП «Міський Палац спорту»є законним користувачем 
земельною ділянкою площею 0,2732 га, яка розташована у Запорізькій області, в м. 
Бердянськ, по Мелітопольському шосе, 27-а. 

Згідно ст. ст. 1130, 1131 ЦК України, за договором про спільну діяльність сторони 
(учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення 
певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі 
об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників. 
Договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі. Умови договору про 
спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх 
спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття 
витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови 
визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види 
спільної діяльності. 

08.11.10 р. КП «Міський Палац спорту»(сторона 1) та ПП «Контакт-2010»(сторона 2) 
укладено договір спільної діяльності з питань розміщення та експлуатації тимчасової 
споруди -спортивного льодового манежу (далі договір від 08.11.10 р.). 

Згідно п. 1, 2 договору від 08.11.10 р. сторони за договором зобов'язуються спільно діяти 
без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів в сфері розміщення та 
експлуатації тимчасової споруди - спортивного льодового манежу для досягнення 
наступних спільних господарських цілей: розвитку в місті Бердянськ зимових видів 
спорту (фігурного катання, хокею та ін.); організації роботи спортивного льодового 
манежу (далі-льодова ковзанка). Льодова ковзанка є тимчасовою спорудою зі штучним 



покриттям, яке буде придбано за кошти сторони 2 і складається з: піщаної подушки під 
льодове поле; стрічкової основи з бетонних блоків під повітряно-опорну споруду, (які 
демонтуються); повітряно-опорної споруди; металевого гаражу під льодоприбиральну 
машину; обладнання для ковзанки (чилери - холодильні установки, льодоприбиральна 
машина, системи опалення і вентиляції, меблі і таке інше.). 

Підпунктом 3.2.1 пункту 3.2 договору від 08.11.10 р. було передбачено обов'язок сторони 
1 погодити зі строною 2 протягом 3-х днів з моменту підписання договору місце для 
розміщення та експлуатації льодової ковзанки, яке придатне для здійснення спільної 
діяльності за цим договором, у тому числі за цільовим призначенням, шляхом підписання 
відповідного акту. 

Актом від 08.11.10 р. (а.с. 40) КП «Міський Палац спорту»та ПП «Контакт-2010»погодили 
розташування тимчасової споруди - спортивного льодового манежу згідно плану 
креслення перенесення меж земельної ділянки (а.с. 39), на місцевості та плану зовнішніх 
меж землекористування, що розташована за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольському 
шосе, 27-а, загальною площею 0,2732 га. 

Відповідно до підпунктів 4.2.1, 4.2.2 пункту 4.2 договору від 08.11.10 р., сторона 2 
зобов'язується використовувати погоджене місце для розміщення льодової ковзанки 
виключно для виконання своїх зобов'язань, покладених цим Договором. Термін 
спорудження льодової ковзанки погоджується додатковим узгодженням після отримання 
дозвільно-технічної документації. Утримувати погоджене місце для розміщення льодової 
ковзанки згідно норм, правил, тощо, встановлених діючим законодавством України та 
актами органів місцевого самоврядування. Нести усі витрати у зв'язку з організацією 
роботи (розміщення, подальша експлуатація та/або демонтаж) льодової ковзанки. 

Строк договору від 08.11.10 р. встановлено: з моменту його підписання і до 08.11.2020 
року. 

Доказів розірвання, припинення, визнання недійсним вказаного договору від 08.11.10 р. 
сторонами не надано, отже при його оцінці суд виходить з правомірності правочину, що 
встановлена ст. 204 ЦК України. 

08.11.2010 р. ТОВ «Неоновий світ»(підрядник) та ПП «Контакт-2010»(замовник) укладено 
договір підряду, відповідно до якого третя особа 2 виконує бетонно-монтажні роботи на 
земельній ділянці площею 0,2732 га, по вул. Мелітопольське шосе, 27 в м. Бердянську. 
(а.с. 57). 

Таким чином, зайняття спірної земельної ділянки, на момент подання позову, ПП 
«Контакт-2010»відбулось в межах договору від 08.11.10 р., правомочності щодо 
користування якою має КП «Міський Палац спорту»та одночасно виступає стороною 1 
договору від 08.11.10 р. 

Отже, факт самовільного зайняття відповідачем спірної земельної ділянки на даний 
момент відсутній. 

Вказані обставини також підтверджуються і постановою Бердянського міськрайсуду від 
24.12.10 р. по кримінальній справі № 1-791/2010 по обвинуваченню директора ТОВ 
«Неоновий світ»і ПП «Контакт-2010»ОСОБА_4 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 
197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки), ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або 
службових повноважень) Кримінального кодексу України, якою було закрито вказану 



справу у зв'язку зі зміною обстановки на підставі ст. 48 КК України. Зміна обстановки 
полягала у тому, що ОСОБА_4: уклав договір спільної діяльності з питань розміщення та 
експлуатації тимчасової споруди -спортивного льодового манежу від 08.11.10 р. з КП 
«Міський Палац спорту», що має державний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою площею 0,2732 га для розміщення та обслуговування тимчасової 
споруди льодового манежу; погодив місце розташування льодового манежу згідно 
укладеного договору від 08.11.10 р.; склав план зовнішніх меж землекористування, план 
перенесення земельної ділянки на місцевості, що підписаний КП «Міський Палац 
спорту»; здійснив погодження з ТОВ «Чсита Вода -Бердянськ»; надав довідку директора 
КП «Міський Палац спорту»від 10.11.10 р. про відсутність матеріальної шкоди. 

Крім того, суд оцінює акти перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 
02.10.11 р. (а.с. 13), як неналежний доказ наявності порушення вимог змельного 
законодавства відповідачем. 

Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 12.12.2003 р. № 312 
затверджено Порядок планування та проведення перевірок з питань здійснення 
державного контролю за використанням та охороною земель, який зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 25.12.2003 р. за № 1223/8544 (далі Порядок № 312). 

Відповідно до п. 3.2 Порядку № 312, позаплановою перевіркою є перевірка, яка не 
передбачена планом роботи відповідного інспекційного органу Держкомзему. 

Згідно п. 5.1 Порядку № 312 при проведенні всіх видів перевірок державний інспектор 
складає акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства (додаток 1). 

Пунктом 5.4 Порядку № 312 визначено, що в акті державний інспектор зазначає: 

- дату та місце складання акта; 

- посаду та прізвище інспектора (інспекторів), який (які) проводив (проводили) перевірку; 

- посади та прізвища осіб, які були залучені до перевірки; 

- посаду та прізвище представника юридичної особи чи прізвище фізичної особи, які були 
присутні при перевірці; 

- місцезнаходження юридичної чи фізичної особи, які перевіряються; 

- місце розташування земельної ділянки, її площу згідно із земельно-кадастровою 
документацією та фактичну площу, яка використовується; 

- категорію земель та склад угідь; 

- цільове призначення та фактичний стан використання (освоєння) земельної ділянки; 

- наявність документів, які посвідчують право власності чи право користування 
земельною ділянкою; 

- обставини порушення земельного законодавства; 

- суть порушення з посиланням на акти чинного законодавства, вимоги яких порушені. 



Згідно п. 5.6. Порядку № 312 в акті наводиться план-схема місця розташування земельної 
ділянки (схематичний абрис чи викопіювання з картографічних матеріалів планів 
земельної ділянки з прив'язкою до місцевості та зазначенням суміжних 
землекористувачів). На плані - схемі вказується загальна площа земельної ділянки та 
площа, на якій виявлено порушення (забруднення, самовільне зайняття тощо). 

В порушення п. 5.4, п. 5.6 Порядку № 312 обставини порушення ПП «Контакт 
2010»земельного законодавства інспектором Зосименко В.О. не викладено, суть 
порушення з посиланням на акти чинного законодавства, вимоги яких порушені, не 
зазначена. В акті лише наведено пояснення керівника КП «Міський Палац спорту»Ус І.О., 
які полягають в тому, що ПП «Контакт 2010»збудована залізобетонна монолітна 
конструкція, розміром 75х35 метрів, заввишки приблизно 0,5-0,9 метрів, згоди на 
будівництво не надавалось, відповідний договір з ПП «Контакт 2010» не укладався. План-
схема місця розташування земельної ділянки (схематичний абрис чи викопіювання з 
картографічних матеріалів планів земельної ділянки з прив'язкою до місцевості та 
зазначенням суміжних землекористувачів) із вказанням загальної площі земельної ділянки 
та площі, на якій виявлено порушення (забруднення, самовільне зайняття тощо), відсутня. 

На підставі викладеного, суд вважає позовні вимоги необґрунтованими, недоведеними та 
такими, що не підлягають задоволенню.   

Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України судові витрати покладаються на позивача. 

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

ВИРІШИВ: 

В задоволенні позову відмовити. 

Суддя                                                                                А.О. Науменко  

Повний текст рішення складено 30.07.12 р. 


