
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

УХВАЛА

11 серпня 2014 року                                                                                      Справа №
915/304/14

                                                                

за позовом: Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина" /поштова
адреса: а/с 316, м. Львів, 79000/

третя особа-1 без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_1 /
АДРЕСА_1, 54000/

третя особа-2 без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_2 /
АДРЕСА_2, 54055/

третя особа-3 без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:
Регіональний ландшафтний парк "Гранітно-Степове Побужжя" /вул. Колгоспна, 42, с.
Мигія, Первомайський район, Миколаївська обл., 55223/

третя особа-4 без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:
Національний природний парк "Бузький гард" /вул. Колгоспна, 42, с. Мигія, Первомайський
район, Миколаївська обл., 55223/

до відповідача-1: Арбузинської районної державної адміністрації Миколаївської області /
пл. Центральна, 18, смт. Арбузинка, Миколаївська обл., 55300/

до відповідача-2: Відділу Держземагенства в Арбузинському районі Миколаївської
області /вул. Шевченка, 208, смт. Арбузинка, Миколаївська обл., 55301/

до відповідача-3: Богданівської сільської ради Доманівського району Миколаївської
області /вул. Леніна, 26, с. Богданівка, Доманівський район, Миколаївська обл., 56419/

до відповідача-4: Відділу Держземагенства у Доманівському районі Миколаївської області
/вул. Радянської Армії, 18, смт. Доманівка, Миколаївська обл., 56401/

до відповідача-5: Южноукраїнської міської ради Миколаївської області /вул. Дружби
народів, 48, м. Южноукраїнськ,  Миколаївська обл., 55000/

до відповідача-6: Відділу Держземагенства у м. Южноукраїнську Миколаївської області /
вул. Миру, 11, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., 55001/

до відповідача-7: Державного підприємства "Державна атомна енергогенеруюча компанія
"Енергоатом" /вул. Вєтрова, 3, м. Київ, 01032/



про визнання недійсними державних актів на право постійного користування земельними
ділянками, скасування записів реєстрації державних актів, повернення державних актів до
архівів

Господарський суд Миколаївської області у складі колегії суддів:

                                                              Бездоля Д.О. - головуючий

Бритавська Ю.С.

                                                                    Олейняш Е.М.

Представники: не викликались

СУТЬ СПОРУ: позивач звернувся до господарського суду з позовом:

          - до відповідача-1 про визнання недійсним державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою площею 11,5863 га серія ЯЯ № 198650, зареєстрованого
19.07.2006 в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на
право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 030600500556;

          - до відповідача-2 про скасування запису реєстрації державного акта на право
постійного користування земельною ділянкою площею 11,5863 га серія ЯЯ №  198650,
зареєстрованого 19.07.2006 в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності
на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №
030600500556;

- до відповідача-3 про визнання недійсним державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою площею 11,7992 га серія ЯЯ № 198651, зареєстрованого
19.07.2006 в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на
право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 030601300001;

- до відповідача-4 про скасування запису реєстрації державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою площею 11,7992 га серія ЯЯ № 198651, зареєстрованого
19.07.2006 в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на
право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 030601300001;

- до відповідача-5 про визнання недійсним державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою площею 4,3363 га серія ЯЯ № 198652, зареєстрованого
20.07.2006 в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на
право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 030600300003;

- до відповідача-6 про скасування запису реєстрації державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою площею 4,3363 га серія ЯЯ № 198652, зареєстрованого
20.07.2006 в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на
право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 030600300003;

          - до відповідача-7 про повернення до відповідних архівів державних органів
земельних ресурсів державних актів на право постійного користування земельною
ділянкою серія ЯЯ № 198650, серія ЯЯ № 198651, серія ЯЯ № 198652, де зберігаються другі
примірники даних актів.

Ухвалою суду від 16.07.2014 розгляд справи був відкладений на 11.08.2014 о 16 год. 30 хв.



у зв'язку з неподанням учасниками судового процесу усіх витребуваних судом доказів та
необхідністю витребування нових доказів по справі.

29.07.2014 та 04.08.2014 позивач подав до суду клопотання про проведення судового
засідання в режимі відеоконференції.

Згідно з ст. 74-1 ГПК України господарський суд за власною ініціативою або за
клопотанням сторони, третьої особи, прокурора, іншого учасника судового процесу може
постановити ухвалу про їх участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. У
клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в обов'язковому
порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання
може бути подано не пізніш як за сім днів до дня проведення судового засідання, в якому
відбуватиметься така участь.

Розглянувши вказане клопотання, господарський суд вважає можливим його задовольнити
та постановити ухвалу про участь позивача у судовому засіданні в режимі
відеоконференції.

Керуючись статтями 74-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина"
задовольнити.

2. Доручити Господарському суду Львівської області організувати в приміщенні цього суду
участь Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина" в режимі
відеоконференції в судовому засіданні у справі №  915/304/14, призначеному на "11"
серпня 2014 року о 16 год. 30 хв.

3. Роз'яснити Міжнародній благодійній організації "Екологія-Право-Людина", що у разі її
явки в призначений час безпосередньо до зали судового засідання у приміщення
господарського суду Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська,
22, вона візьме участь у судовому засіданні в загальному порядку.

4. Копію ухвали негайно надіслати на адресу та на електронну адресу господарського суду
Львівської області (вул. Личаківська, 128, м. Львів, 79014, ел. адреса:
inbox@lv.arbitr.gov.ua) та Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина"
(поштова адреса: а/с 316, м. Львів, 79000, ел. адреса: office@epl.org.ua).

Головуючий
суддя                                                                                                        Д.О.Бездоля

Судді                                                                                                                      
Ю.С.Бритавська

                                                                                                                                      Е.М.Олейняш

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_645450/ed_2014_04_17/pravo1/T179800.html?pravo=1#645450
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_645450/ed_2014_04_17/pravo1/T179800.html?pravo=1#645450
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_845/ed_2014_04_17/pravo1/T179800.html?pravo=1#845

