
ГЛАВА 6  ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

 

  

§ 1. Загальна характеристико права землекористування

  

Перехід до ринкових умов господарювання на землі в процесі здійснення сучасної
земельної реформи та законодавче закріплення різних форм власності на землю істотно
впливає на сферу застосування постійного землекористування.

  

Використання земель здійснюється як власниками земельних ділянок, так і
землекористувачами. У першому випадку правовою формою такої експлуатації земель
виступає право власності на земельні ділянки, у другому — право землекористування.

  

Право землекористування прийнято розглядати в різних аспектах. Як правовий інститут
право землекористування являє собою сукупність однорідних правових норм, які
регулюють підстави, умови та порядок виникнення, здійснення, зміни та припинення
права на використання земельних ресурсів. Право землекористування як суб'єктивне
право становить забезпечену і гарантовану державою правову можливість конкретної
особи добувати у встановленому порядку корисні властивості землі. Сутність права
землекористування як правовідносин, які виникають у процесі використання земельних
ресурсів, полягає в тому, що вони включають сукупність прав та обов'язків, пов'язаних зі
здійсненням права землекористування.

  

Право землекористування як правовий інститут в оновленому вигляді закріплено чинним
Земельним кодексом. Цей інститут є похідним від інституту права власності на землю.

  

Крім того, сам характер використання землі значною мірою визначається правом
власності на землю.

  

Як відомо, власник земельної ділянки має право визначати її юридичну долю чи
організувати її використання згідно з цільовим призначенням та отримувати доходи. З
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урахуванням принципу обов'язкового використання всіх земельних ділянок, крім тих, що
перебувають, наприклад, у стані рекультивації чи консервації, власник сам
безпосередньо використовує земельну ділянку або передає її у користування (у тому
числі і на умовах оренди) іншій особі — землекористувачеві. В останньому випадку до
землекористувача переходять дві правомочності власника земельної ділянки — право
володіння та право користування цією ділянкою.

  

З точки зору строків традиційно розрізнялося постійне та тимчасове землекористування.
Чинне земельне законодавство не передбачає строкового тобто тимчасового
використання землі. Разом з тим, відповідно до Перехідних положень ЗК України
суб'єкти, які одержали земельні ділянки у тимчасове користування до введення в дію
Земельного кодексу, тимчасово зберігають право на ці ділянки.

  

Поряд з постійним землекористуванням, законодавство регламентує використання землі
на умовах оренди — строкове платне володіння і користування землею на підставі
договору. Постійним вважається землекористування без заздалегідь установленого
строку. Окремі категорії постійних землекористувачів можуть здійснювати не тільки
постійне, а водночас і орендне землевикористання. Така можливість передбачена ст.
24 Земельного кодексу, зокрема, для державних і комунальних сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій, які можуть орендувати земельні ділянки, що
перебувають у власності громадян та юридичних осіб. Особливість постійного
користування зазначених суб'єктів землями сільськогосподарського призначення
полягає в тому, що вони можуть бути приватизовані у порядку, встановленому ст. 25 ЗК
України.

  

Згідно з чинним Земельним кодексом України сфера поширення постійного
землекористування істотно обмежена. Воно може здійснюватися лише на землях, що
належать до державної або комунальної власності, і стосується лише певної категорії
суб'єктів.

  

 

  

§ 2. Суб'єкти і об'єкти права землекористування
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Суб'єктами права постійного землекористування є юридичні особи, які у встановленому
законом порядку набули цього права для досягнення відповідних цілей і мають у зв'язку
з цим певні земельні права та обов'язки.

  

Відповідно до ст. 92 ЗК України право постійного користування земельною ділянкою
можуть здійснювати лише підприємства, установи та організації, що належать до
державної або комунальної власності. До складу виключного кола суб'єктів, які можуть
набувати права постійного користування земельною ділянкою, закон відносить лише
деякі види юридичних осіб, які належать до юридичних осіб публічного права.

  

Юридичною особою новий Цивільний кодекс України (ст. 80) вважає організацію,
створенуі зареєстровану у встановленому законом порядку. Серед юридичних осіб
залежно від порядку їх створення закон розрізняє юридичних осіб приватного права та
юридичних осіб публічного права. Останні можуть набувати статусу постійних
землекористувачів. Вони створюються розпорядчими актами Президента України,
органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу
місцевого самоврядування. Створені розпорядчим способом юридичні особи, як постійні
землекористувачі, функціонують для здійснення завдань публічного характеру.

  

Порядок створення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюють
Конституція України та закон. Серед їх організаційно-правових форм самостійне місце
посідають установи та підприємства1.

  

Відповідно до Закону України «Про підприємства» (ст. 1) підприємство — це
самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має право юридичної особи 1
здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання
відповідного прибутку (доходу). Самостійними видами підприємств залежно від форм
власності виступають, зокрема, комунальне підприємство, основане на власності
відповідної територіальної громади, і державне підприємство, основане на державній
власності, у тому числі казенне підприємство.

  

Держава та територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права
(наприклад, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я). При цьому держава,
створюючи конкретну юридичну особу (державне підприємство), закріплює за нею
майно на праві повного господарського відання, а за державною установою
(організацією) — на праві оперативного управління.
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Передбачена законом можливість підприємств, установ та організацій виступати як
самостійний суб'єкт постійного землекористування являє собою їх земельну
правоздатність. Така правоздатність завжди відповідає цілям та завданням діяльності
юридичної особи, які закріплені в статутних документах. Деякі юридичні особи, зокрема
державні і комунальні сільськогосподарські підприємства, установи та організації,
обов'язково виступають носіями прав та обов'язків щодо постійного використання землі.
Можливе функціонування й інших державних чи комунальних юридичних осіб,
діяльність яких не пов'язана з використанням земель, тобто вони не наділяються
земельною правоздатністю.

  

Поняття земельної правоздатності застосовується лише до суб'єктів, які здійснюють
землекористування. Правомочності різних державних органів та органів місцевого
самоврядування щодо розпорядження, управління землею, регулювання земельних
відносин випливають з компетенції цих органів, якою вони наділені державою. Разом з
тим, не виключається ситуація, коли в одній особі уособлюються і органи, які
здійснюють управління землею, і постійні землекористувачі.

  

Юридичні особи, які володіють земельною правоздатністю, завжди дієздатні, тобто вони
здатні своїми діями набувати і здійснювати права та обов'язки у галузі
землекористування. Земельна праводієздатність може бути притаманна лише
самостійно оформленим як єдине ціле юридичним особам, а не їх структурним
підрозділам. Юридичні особи, що володіють земельною пра-водієздатністю, набувають
статусу суб'єктів постійного землекористування з моменту надання їм земельної ділянки.

  

Серед суб'єктів постійного землекористування розрізняють сільськогосподарські та
несільськогосподарські державні і комунальні підприємства, установи та організації.
Першим надаються земельні ділянки у постійне користування для науково-дослідних,
навчальних цілей, та ведення товарного сільськогосподарського виробництва (ст. 24
ЗК), другим — для здійснення відповідної несільськогосподарської діяльності (ст. 65 ЗК).

  

Набуття права постійного користування земельною ділянкою лише підприємствами,
установами та організаціями, що належать до державної або комунальної власності,
фактично означає, що іноземні юридичні особи не можуть виступати постійними
землекористувачами. Вони мають право використовувати відповідні земельні ділянки на
умовах оренди або на титулі приватної власності.
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Об'єктом права постійного землекористування є певна індивідуально визначена і
юридично відокремлена земельна ділянка (або її частина), яка перебуває у державній
або комунальній власності, що закріплена за конкретним державним або комунальним
підприємством, установою чи організацією для використання згідно з її цільовим
призначенням. Саме з приводу цієї ділянки виникають і здійснюються відповідні
земельні правовідносини як форма реалізації суб'єктивного права, а також відповідні
повноваження постійного землекористувача: право володіння та право користування
земельною ділянкою, а іноді й внутрішньогосподарського управління нею. Отже, таким
об'єктом є земельна ділянка із земель державної або колективної власності,
місцерозташування і межі якої визначаються на місцевості з урахуванням її розміру.

  

Закон не виключає можливості використання однією юридичною особою кількох
земельних ділянок різного цільового призначення. У деяких випадках право постійного
користування певними земельними ділянками може бути пов'язане з необхідністю
надання одній юридичній особі двох або більше різних природних об'єктів. Наприклад,
для розробки родовищ корисних копалин гірничодобувним підприємствам надаються у
користування не тільки ділянки надр у межах гірничих відводів, а й відповідні земельні
ділянки, необхідні для експлуатації надр.

  

Об'єкти права постійного землекористування класифікують з урахуванням, наприклад,
того, за рахунок яких земель вони надані (державної чи комунальної власності).
Класифікація цих об'єктів можлива і за іншими ознаками. Так, якщо підставою
класифікації вважати основне цільове призначення земельних ділянок, то можна
розрізняти об'єкти сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення
тощо.

  

  

  

  

§ 3. Виникнення права землекористування

  

Право постійного землекористування юридичних осіб виникає в результаті дій, які
являють собою акт розпорядження землею. У зв'язку з цим земельні ділянки надаються
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на підставі рішень уповноважених органів, до компетенції яких входить право
розпорядження землею. Право землекористування може виникнути також при переході
права власності на будівлю або споруду до юридичних осіб, які не можуть мати у
власності земельні ділянки (ч. 5 ст. 120 ЗК).

  

Надання у постійне користування земельної ділянки, що вже перебуває у користуванні,
провадиться лише після вилучення її упорядку, передбаченому статтями 149і 151 ЗК
України.

  

Надання земельних ділянок юридичним особам здійснюється на підставі рішень органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за проектами відведення цих
ділянок. Повноваження органів місцевого самоврядування у зазначеній сфері чітко
визначає ст. 122 ЗК України. Даною нормою, зокрема, встановлено, що надання
земельних ділянок цим суб'єктам для всіх потреб здійснюють сільські, селищні та міські
ради із земель комунальної власності відповідних територіальних громад, а районні та
обласні ради — з відповідних земель спільної власності територіальних громад.
Повноваження органів виконавчої влади щодо надання земельних ділянок із земель
державної власності розмежовані з урахуванням рівня цих органів та місця
розташування і цільового призначення земельних ділянок.

  

Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам
встановлює ст. 123 ЗК України. З аналізу змісту цієї норми випливає, що підставою
виникнення даного права землекористування є сукупність юридичних фактів
(клопотання про відведення земельної ділянки, рішення про надання земельної ділянки,
визначення її меж на місцевості (в натурі), одержання документа, що посвідчує право
постійного землекористування та його державна реєстрація)1.

  

Земельне законодавство забороняє приступати до використання земельної ділянки до
встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право
на неї, та державної реєстрації.

  

Відведена юридичній особі земельна ділянка закріплюється у натурі межовими знаками
встановленого зразка.
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Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм державного акта на
право власності на земельну ділянку і державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою» від 2 квітня 2002 р.1 затверджено нову форму
державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, а також
встановлено, що раніше видані державні акти на право постійного користування землею,
залишаються чинними і підлягають заміні у разі добровільного звернення
землекористувачів.

  

Державний акт, одержаний постійним землекористувачем, повинен реєструватися в
установленому порядку. Така реєстрація надає документу легітимності. Відповідно до
Указу Президента України «Про заходи щодо створення єдиної системи державної
реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного
земельного кадастру» від 17 лютого 2003 р.2 реєстрацію здійснює Державний комітет
України по земельних ресурсах.

  

Відмову органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади у наданні
земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду може бути оскаржено у
судовому порядку. Це одна з гарантій прав суб'єктів, яка має конституційну основу
(статті 55 і 124 Конституції).

  

 

  

§ 4. Права та обов'язки землекористувачів

  

Здійснення суб'єктивного права постійного землекористування, яке виникло у
встановленому порядку, допускає реалізацію належних конкретному
землекористувачеві його земельних прав і додержання ним покладених на нього
обов'язків згідно з правовими приписами і правилами.

  

Право володіння земельною ділянкою землекористувачем — це юридично забезпечена
можливість утримувати її як свою власну (наприклад, забороняти доступ на земельну
ділянку інших осіб).
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Право користування земельною ділянкою — це юридично забезпечена можливість
суб'єкта здійснювати господарське та інше безпосереднє використання земельної
ділянки з метою отримання доходів та інших благ матеріального та нематеріального
характеру від корисних властивостей землі.

  

Користування наданою земельною ділянкою — не тільки право, а й обов'язок
землекористувача. При цьому він повинен забезпечувати використання землі за
цільовим призначенням. Якщо землекористувач не виконує цей обов'язок, то для нього
наставатимуть негативні наслідки.

  

Право на безпосередню експлуатацію земельної ділянки передбачає наявність у
постійного землекористувача ряду конкретних суб'єктивних прав. Перелік останніх
зумовлений цільовим призначенням земельної ділянки. Згідно зі ст. 95 ЗК України
землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або договором, мають право:
самостійно господарювати на землі; власності на посіви і насадження
сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську
продукцію; використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на
земельній ділянці загальнопо-ширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти,
а також інші корисні властивості землі; на відшкодування збитків у випадках,
передбачених законом; споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.
В одних випадках зазначені права зумовлені основною метою землекористування, в
інших — сприяють тією чи іншою мірою П досягненню. Крім того, слід мати на увазі, що
по-перше, не кожному землекористувачеві належать всі без винятку права; по-друге,
право на використання, наприклад, торфу, лісових угідь, водних об'єктів та ін., які
розташовані у межах земельної ділянки, не входить до змісту власне права
землекористування, оскільки воно існує щодо інших об'єктів природи, а не землі.

  

Наведений перелік прав землекористувачів не є вичерпним. Він може уточнюватися з
точки зору як розширення, так і обмеження приписами спеціальних законів, які
регламентують діяльність цих суб'єктів.

  

Усю сукупність закріплених законом прав землекористувачів з урахуванням їх змісту
можна поділити на дві групи — права у сфері ефективного використання земельних
ділянок і права у сфері реалізації інших майнових та немайнових прав.

  

До першої групи прав належать: самостійне господарювання на землі, використання у
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встановленому порядку для власних потреб наявних на земельній ділянці
загальнопоши-рених корисних копалин, торфу, лісових угідь, водних об'єктів, а також
інших корисних властивостей землі. Другу групу прав постійних землекористувачів
становлять такі права: власності на посіви і насадження, сільськогосподарських та інших
культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію; на відшкодування збитків у
випадках, передбачених законом; на спорудження жилих будинків, виробничих та інших
будівель і споруд.

  

Сутність права самостійного господарювання на землі полягає в тому, що конкретний
землекористувач за своїм волевиявленням, самостійно визначає напрями своєї
виробничої та іншої діяльності, спосіб використання земельної ділянки в межах її
цільового призначення та умов надання земельної ділянки. Планування та реалізацію
такої діяльності землекористувачі здійснюють самостійно.

  

Право землекористувача використовувати у встановленому порядку для власних потреб
наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя,
водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі полягає в тому, що відповідно до
Кодексу України про надра (ст. 23) він у межах наданої йому земельної ділянки має
право без отримання спеціального дозволу (ліцензії) та гірничого відводу видобувати
для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і
торф. За умови розміщення на земельних ділянках постійних землекористувачів лісових
угідь та водних об'єктів вони мають право користуватися земельними ділянками лісового
та водного фондів згідно з лісовим та водним законодавством.

  

Право землекористувачів на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом,
означає, що перелік таких випадків має бути визначений тільки законом. За ст. 156 ЗК
України землекористувачі мають таке право, зокрема при вилученні
сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, не пов'язаних із
сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом; тимчасовому зайнятті
сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для інших видів
використання; неодержанні доходів за час тимчасового невикористання земельної
ділянки та ін.

  

Відповідно до цільового призначення та з урахуванням умов надання земельної ділянки
землекористувач має право споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і
споруди. Спорудження будівель та споруд землекористувач має здійснювати у
встановленому порядку, зокрема за наявності дозволу органів архітектури та ін. Слід
зазначити, що земельний закон фактично виходить із презумпції належності постійному
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землекористувачеві будівель і споруд, зведених ним на земельній ділянці, отриманій у
постійне користування, та посівів і насаджень сільськогосподарських та інших культур,
а також виробленої сільськогосподарської продукції.

  

Землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю,
навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною
ділянкою, і відшкодування завданих збитків (ст. 152 ЗК). Усі права землекористувачів
здійснюються ними тільки в порядку, встановленому законом. Порушені права
землекористувачів підлягають відновленню. Способи захисту земельних прав закріплені
ст. 152 ЗК України.

  

Здійснення прав землекористувачем передбачає дотримання ним певних обов'язків,
пов'язаних з використанням конкретних земельних ділянок. Обов'язки
землекористувачів передбачені Земельним кодексом та нормами інших законів.
Зокрема, перелік, закріплений ст. 96 ЗК України, включає обов'язки: а) забезпечувати
використання землі за цільовим призначенням; б) додержуватися вимог законодавства
про охорону довкілля; в) своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату; г)
не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів; ґ)
підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі; д) своєчасно
надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування
дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку,
встановленому законом; є) додержуватися правил добросусідства та обмежень,
пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон; є) зберігати
геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.

  

Наведений перелік не є вичерпним. Закон може встановлювати й інші обов'язки
землекористувачів.

  

За змістом усі обов'язки постійних землекористувачів можна поділити на три групи: у
сфері ефективного використання земельних ділянок (наприклад, забезпечувати
використання землі за цільовим призначенням); у сфері відтворення і комплексної
охорони земель (наприклад, додержуватися вимог законодавства про охорону
довкілля); у сфері реалізації інших майнових та немайнових обов'язків (наприклад, не
порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів).

  

Можлива класифікація обов'язків землекористувачів і за іншими підставами. Так, можна
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виділити групу обов'язків, об'єктом яких є надана в користування земельна ділянка
(забезпечувати використання землі за цільовим призначенням; підвищувати родючість
ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі; своєчасно сплачувати земельний
податок; своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних
ресурсів у порядку, встановленому законом; зберігати геодезичні знаки, протиерозійні
споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем. Самостійну групу обов'язків
землекористувача становлять його обов'язки перед власниками та користувачами
сусідніх земельних ділянок (додержуватися правил добросу-сідства та обмежень,
пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон). До третьої групи
обов'язків землекористувачів належать обов'язки щодо додержання вимог
законодавства про охорону довкілля.

  

Серед обов'язків землекористувачів особливо акцентується увага на забезпеченні
використання землі за цільовим призначенням та додержання вимог законодавства про
охорону довкілля. Нецільова експлуатація землі заборонена і тягне за собою для
землекористувача негативні наслідки. Так, відповідно до ст. 141 ЗК України
використання земельної ділянки не за цільовим призначенням є однією з підстав
припинення права користування цією ділянкою. Особи, винні у невиконанні вимог щодо
використання земель за цільовим призначенням, притягуються до адміністративної
відповідальності.

  

Своєчасна сплата земельного податку постійними землекористувачами — це їх
самостійний обов'язок, оскільки згідно ст. 206 ЗК України використання землі в Україні є
платним. Своєчасність сплати земельного податку означає, що він має бути сплачений у
строки, визначені Законом України «Про плату за землю».

  

Обов'язок землекористувачів додержуватися правил добросусідства випливає з вимог,
закріплених статтями 103— 109 ЗК України.

  

Обов'язок підвищувати родючість грунтів та зберігати інші корисні властивості землі
стосується перш за все землекористувачів, які використовують землі
сільськогосподарського призначення.

  

Обов'язок землекористувачів своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади
та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших
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природних ресурсів пов'язаний з тим, що згідно з Положенням про порядок ведення
державного земельного кадастру (п. 17) від 12 січня 1993 р.1, вони щорічно у
встановлені строки повинні подавати уповноваженим органам звіти про зміни, що
відбулися у складі земель, які перебувають у користуванні. Особи, винні у перекрученні
даних про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок, відповідно до ст. 211 ЗК
України притягуються до відповідальності.

  

Використовуючи земельну ділянку, землекористувач зобов'язаний зберігати геодезичні
знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем, які
розташовані на земельній ділянці чи в її межах. Цей обов'язок випливає з положень
законів України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23 грудня
1998 р.2, «Про меліорацію земель» від 14 січня 2000 р.3 та Порядку охорони геодезичних
пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р.

  

  

  

  

 

  

§ 5. Припинення права землекористування 

  

У процесі здійснення суб'єктивного права землекористування можливе його
припинення, яке може настати за бажанням землекористувача або у примусовому
порядку.

  

Підстави припинення права користування земельною ділянкою передбачені в ст. 141 ЗК
України. Так, за бажанням землекористувача його право на використання земельної
ділянки припиняється в результаті добровільної відмови від цього права та припинення
діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій. У всіх інших
випадках право землекористування припиняється у примусовому порядку за наявності
таких підстав: вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених Земельним
кодексом; використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним
вимогам; використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; систематична
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несплата земельного податку.

  

Самостійне місце серед підстав припинення права землекористування посідають ті з
них, які пов'язані з порушенням землекористувачами норм земельного законодавства:
використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;
використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; систематична несплата
земельного податку.

  

Більшість підстав, закріплених у цій статті, є безумовними, тому що за наявності їх право
землекористування підлягає обов'язковому припиненню.

  

Разом з тим, деякі з них утворюють лише саму можливість припинення права
землекористування, тобто є умовними. Так, використання земельних ділянок з
порушенням земельного законодавства ще не тягне за собою безумовного припинення
земельних прав. Стаття 144 ЗК України встановлює особливий порядок усунення
зазначених порушень. І лише -при неусуненні порушень земельного законодавства у
кожному окремому випадку право постійного користування земельною ділянкою може
бути припинено за рішенням компетентного органу.

  

Добровільна відмова від права постійного користування земельною ділянкою — це
результат самостійного волевиявлення землекористувача, пов'язаного з відпаданням
потреби в земельній ділянці. Волевиявлення юридичної особи має бути оформлено у
відповідній формі — письмовій заяві, яка адресується власникові земельної ділянки.
Добровільна відмова може бути реалізована і мати правове значення у разі, якщо її
прийняв власник земельної ділянки, який на підставі прийнятого рішення повідомить про
це органи державної реєстрації.

  

Припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій
— самостійна підстава припинення права постійного землекористування. Юридична
особа може припиняти свою діяльність у результаті передачі всього свого майна, прав та
обов'язків іншим юридичним особам — правонаступникам1 або внаслідок ліквідації у
порядку, передбаченому цивільним законодавством. ПриііИ-нення її діяльності
пов'язується з внесенням до Єдиного державного реєстру відповідного запису.
Обставини, що зумовлюють припинення діяльності юридичної особи, можуть бути різні
(наприклад, досягнення поставлених цілей). Не розглядається як припинення юридичної
особи її перетворення, тобто зміна організаційно-правової форми.
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ГЛАВА 6  ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

  

У всіх інших випадках припинення діяльності зазначених юридичних осіб безумовно
припиняє і їх право землекористування.

  

Згідно зі ст. 24 ЗК України у разі ліквідації державного чи комунального підприємства,
установи, організації землі, які перебувають у їх постійному користуванні, за рішенням;
відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування
переводяться до земель запасу або надаються іншим громадянам та юридичним особам
для використання за їх цільовим призначенням.

  

Специфічною підставою припинення права користування земельною ділянкою є
вилучення її у випадках, передбачених Земельним кодексом. Таке вилучення
здійснюється для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади та
органів місцевого самоврядування у порядку, встановленому ст. 149 ЗК України.
Названа норма визначає систему органів, уповноважених вилучати земельні ділянки для
зазначених цілей1 та підкреслює, що вилучення земельних ділянок проводиться за
згодою землекористувачів. У разі незгоди землекористувача з вилученням земельної
ділянки питання вирішується в судовому порядку.

  

Вилучення земель має проводитися з додержанням встановлених законом вимог, у тому
числі з відшкодуванням збитків. Відшкодовуються збитки органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями,
яким надаються у користування земельні ділянки, що вилучаються. Розміри таких
збитків визначають комісії, створені Київською і Севастопольською міськими, районними
державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення)
рад згідно з правилами, встановленими ст. 157 ЗК України і Порядком визначення та
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 2842, який діє у частині,
що не суперечить чинному Земельному кодексу.

  

Порядок припинення права постійного користування землею врегульовано Земельним
кодексом3.

  

 14 / 14


