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Від: начальника юридичного управління апарату обласної державної 
адміністрації Манікіна Д.С.

Стосовно: надання інформації щодо дії державного акту на землю 
30.04.1985 року, яким надано Херсонському КЕЧ в довгострокове тимчасове 
користування земельну ділянку, без виключення із земель державного лісового 
фонду.

Суть: відділом претензійно-позовної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами юридичного управління апарату обласної державної. 
адміністрації ознайомлено з державним актом на право довгострокового 
тимчасового користування землею виданого Херсонській КЕЧ від ЗО квітня 1985 
року, яким всього надано в довгострокове тимчасове користування 
19550,0 га, з них -  4894,0 га в постійне та 14656,0 га в довгострокове, без 
виключення із земель державного лісового фонду. Також, в вказаному 
державному акті, зазначено після закінчення строку тимчасового користування 
земельні ділянки повертаються попереднім землекористувачам.

Строк у вказаному державному акті не зазначений, але вказано для 
спецпризначення у відповідності з постановою (рішенням) Радою Міністрів 
УРСР від 04.05.1950 року № 1314-035 та 25.09.1951 року № 1802- РС (але 
вказані документи відсутні).

Відповідно до статті 15 Земельного кодексу Української РСР від 
08.07.1970 року, який діяв на момент виникнення у Херсонський КЄЧ права на 
довгострокове тимчасове користування землею, земля надавалася в безстрокове 
або тимчасове користування.

Безстроковим (постійним) визнається землекористування без заздалегідь 
встановленого строку.

Тимчасове користування землею може бути короткостроковим - до 
трьох років і довгостроковим - від трьох до десяти років. У разі виробничої 
необхідності ці строки можуть бути продовжені на період, що не перевищує 
відповідно строків короткострокового або довгострокового тимчасового 
користування.

По окремих видах користування землею Радою Міністрів Української РСР 
може бути встановлений і триваліший строк довгострокового користування, але 
не більш як двадцять п’ять років.

В зазначеному державному акті строк не вказаний лише зазначено, що 
земля надається в довгострокове тимчасове користування.

Також, стаття 35 вказаного кодексу передбачає підстави припинення права 
землекористування підприємств, організацій і установ.



Право підприємств, організацій і установ на користування наданою їм 
землею підлягає припиненню відповідно повністю або частково у випадках:

1) відпадання потреби в земельній ділянці;
2) закінчення строку, на який було надано земельну ділянку;
3) ліквідації підприємства, організації або установи;
4) виникнення потреби вилучення земельної ділянки для інших державних 

або громадських потреб;
5) неосвоєння протягом двох років підряд наданої земельної ділянки.
Право землекористування може бути також припинене у випадку

використання земельної ділянки не відповідно до тієї мети, для якої вона надана, 
в разі безгосподарного використання землі, а також при необхідності винесення 
підприємств за межі жилого району з санітарно-гігієнічних умов.

Припинення права користування землею у випадках, передбачених 
пунктами 1, 3, 5 частини першої і частиною другою цієї статті провадиться за 
рішенням (постановою) органів, які надали земельні ділянки, а у випадку, 
передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, - за рішенням 
(постановою) органів, які мають право вилучати земельні ділянки.

Слід зазначити, що нормами передбаченими Земельним кодексом 
Української РСР у разі закінчення строку, на який було надано земельну 
ділянку, припинення права користування землею не потребувало прийняття 
рішення (постанови) органів, які надали вказану земельну ділянку.

Крім того, чинним Земельним кодексом України такого виду 
користування землею, як тимчасове короткострокове чи довгострокове 
користування землею не передбачено.

Висновок: юридичне управління апарату обласної державної
адміністрації вважає, що державний акт на землю від 30.04.1985 року, яким 
надано Херсонському КЄЧ в довгострокове тимчасове користування земельну 
ділянку в частині 14656,Ота втратив чинність у зв’язку з закінченням строку, на 
який його було надано. 1

В будь-якому разі, якщо є наявний спір між Міністерством оборони 
України та НПП «Олешківські піски» остаточне рішення щодо приналежності 
земельної ділянки приймає суд.
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