П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ України 

20 cерпня 2013 року  							   	         м. Київ

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:

головуючого:	Барбари В.П.,	
суддів: 		Балюка М.І.,	Ємця А.А.,		Шицького І.Б., –
			Берднік І.С.,	Колесника П.І.,
			Гуля В.С.,		Потильчака О.І.,
			

за участю представників товариства з додатковою відповідальністю «Електропівденмонтаж-3» –  Гейка В.І. та Сивун Т.С., –  


розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Дніпропетровської міської ради про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 25 грудня 2012 року в справі                                   № 18/5005/12936/2011 за позовом відкритого акціонерного товариства «Електропівденмонтаж-3» до Дніпропетровської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки та зобов’язання відповідача прийняти орендовану земельну ділянку,      

встановила:

У березні 2011 року відкрите акціонерне товариство «Електропівденмонтаж-3» (далі – ВАТ «Електропівденмонтаж-3») звернулося до господарського суду з позовом до Дніпропетровської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 2,2533 га за адресою:   м. Дніпропетровськ, вул. 20-річчя Перемоги, 77, від 19 серпня 2003 року, укладеного між Дніпропетровською міською радою та ВАТ «Електропівденмонтаж-3», правонаступником якого є товариство з додатковою відповідальністю «Електропівденмонтаж-3» (далі – ТДВ «Електропівденмонтаж-3»), та зобов’язання відповідача прийняти орендовану земельну ділянку, надану під розміщення виробничої бази строком на 15 років.
Позовні вимоги обґрунтовано тим, що на цій земельній ділянці позивачем збудовано приміщення виробничої бази та у 2008 році продано майже 70 % цих приміщень, що входили до складу виробничої бази, декільком фізичним особам. 
За умовами пункту 7.4.5 договору оренди земельної ділянки після відчуження частини або всього нерухомого майна, що розташоване на орендованій земельній ділянці, орендар повинен звернутися до орендодавця з клопотанням про внесення відповідних змін до правовстановлюючих документів та Державного земельного кадастру. 
На підставі цього договору він неодноразово звертався до орендодавця з проханням про внесення змін до договору, проте ці заяви залишені Дніпропетровською міською радою без задоволення. 
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від                      24 листопада 2011 року позовні вимоги задоволено, розірвано договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер 1210100000:09:089:0009) від                     19 серпня 2003 року. Зобов’язано Дніпропетровську міську раду прийняти орендовану земельну ділянку.
Суд першої інстанції дійшов висновків щодо доведеності та обґрунтованості позовних вимог, оскільки більша частина орендованої земельної ділянки перейшла у власність інших осіб. 
Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12 квітня 2012 року рішення господарського суду Дніпропетровської області від 24 листопада 2011 року скасовано, прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.
Судом апеляційної інстанції зроблені висновки про те, що приписами Закону України «Про оренду землі», ст. 120 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) і ст. 377 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та умовами договору не передбачено автоматичного переходу від орендаря земельної ділянки до набувача майна права користування земельною ділянкою з підстав придбання нерухомого майна. Виникнення такого права можливо лише за рішенням власника землі, що перебуває у державній або комунальній власності, яким є Дніпропетровська міська рада, яка рішення щодо переходу такого права на цю земельну ділянку не приймала.
 	Постановою Вищого господарського суду України від 25 грудня          2012 року постанову суду апеляційної інстанції скасовано, рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Дніпропетровською міською радою в порядку ст. 11119  Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) подано заяву про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 25 грудня 2012 року в цій справі з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах              (п. 1 ч. 1 ст. 11116 ГПК), а саме: ст.ст. 120, 141 ЗК України, ст.ст. 377, 651, 652 ЦК України, ст.ст. 31, 32 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
В обґрунтування неоднаковості застосування касаційним судом норм матеріального права заявником надано копію постанови Вищого господарського суду України від 25 грудня 2012 року в справі                               № 35/5005/4889/2012, в якій висловлено правову позицію про те, що часткова відмова від права користування земельною ділянкою з підстав часткової передачі об’єктів нерухомості у власність інших осіб на орендованій земельній ділянці відповідно до чинного законодавства не є підставою для розірвання договору оренди землі. У разі продажу частини нерухомого майна іншим особам можлива лише зміна умов договору оренди землі, укладеного з позивачем за умови звернення його до власника земельної ділянки – міської ради із заявою про виділення цієї частки в окрему земельну ділянку із зазначенням, яка площа окремої земельної ділянки залишається в його користуванні за договором, а яка переходить у користування іншим особам, які придбали нерухоме майно. Норми цивільного законодавства також не передбачають розірвання договору за наявності очевидного факту продовження в подальшому правовідносин за цим договором.
Ухвалою колегії суддів Вищого господарського суду України від                26 квітня 2013 року справу допущено до провадження у Верховному Суді України. 
Заслухавши пояснення представників позивача, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України залишає заяву без задоволення з таких підстав.
Встановлено, що між Дніпропетровською міською радою та ВАТ «Електропівденмонтаж-3» 19 серпня 2003 року укладено договір оренди земельної ділянки площею 2,2533 га за адресою: м. Дніпропетровськ,                вул. 20-річчя Перемоги, 77, під розміщення виробничої бази строком на            15 років.
У 2008 році позивачем продано частину приміщень, що входили до складу виробничої бази, декільком фізичним особам.
Пунктами  «а», «е» ч. 1 ст. 141 ЗК України визначено, що підставами припинення права користування земельною ділянкою є, у тому числі, добровільна відмова від права користування земельною ділянкою та набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці.
Договір оренди землі припиняється, зокрема, у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом (ч.ч. 1, 3 ст. 31 Закону України «Про оренду землі»).
У випадку, коли жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача (ч. 2 ст. 120 ЗК України).
Статтею 32 Закону України «Про оренду землі» передбачено такий спосіб припинення договору оренди землі як його дострокове розірвання за рішенням  суду на вимогу однієї із сторін договору.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 377 ЦК України до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).
Виходячи із наведених норм законодавства, у разі переходу права власності на об'єкт нерухомого майна до набувача цього майна відбувається перехід тих прав на відповідну земельну ділянку, на яких вона належала відчужувачу, – права власності або права користування.
У зв'язку з тим, що фактичне користування земельною ділянкою та зведеною на ній будівлею здійснює її новий власник, попередній землекористувач – позивач добровільно відмовився від права користування зазначеною земельною ділянкою, а законодавством передбачено можливість дострокового розірвання договору оренди за рішенням суду на вимогу однієї із сторін договору, суд касаційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для задоволення позову.
Ураховуючи те, що судом касаційної інстанції при вирішенні цієї справи правильно застосовано норми матеріального права, у задоволенні заяви Дніпропетровської міської ради слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 11123, 11124, 11126 ГПК України, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України 

постановила:

У задоволенні заяви Дніпропетровської міської ради про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України  від 25 грудня 2012 року в справі № 18/5005/12936/2011 за позовом відкритого акціонерного товариства «Електропівденмонтаж-3» до Дніпропетровської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки та зобов’язання відповідача прийняти орендовану земельну ділянку відмовити. 

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 111 16 ГПК України.

Головуючий							В.П. Барбара					       
Судді									М.І. Балюк

									І.С. Берднік

									В.С. Гуль

									А.А. Ємець

									П.І. Колесник

									О.І. Потильчак

									І.Б. Шицький

