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Теми семінарських/практичних занять 
 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План: 

1. Поняття земельного права. 

2. Предмет земельного права. 

3. Методи регулювання земельно-правових відносин. 

4. Принципи земельного права. 

5. Об’єкт та суб’єкт земельних правовідносин. 

6. Система земельного права, його співвідношення з іншими галузями права. 

7. Поняття та особливості джерел земельного права. 

8. Класифікація джерел земельного права. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:галузь 

права, земельне право, предмет земельного права, землі України, земельна ділянка, 

суб’єкт земельного права, методи правового регулювання земельних відносин, 

принципи земельного права, система земельного права 

 

Рекомендована література до Теми 1: 4.1-4.6, 3.12, 4.14, 4.16, 4.17,4. 25 1.1-2.1.3, 

1.3.3, 2.3.4, 1.3.5 

 

ТЕМА 2. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ. 

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

План: 

1. Конституційні засади права власності на землю. 

2. Поняття та зміст права власності на землю. 

3. Об’єкти та суб’єкти права власності на землю. 

4. Форми права власності на землю. 

5. Підстави виникнення та припинення права власності. 

6. Обмеження права власності на землю. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:форми 

власності на землю, зміст права власності, суб’єкт права власності, об’єкт права 

власності, державна власність, комунальна власність, приватна власність, спільна 

власність, виникнення права власності, припинення права власності, цивільний 

обіг, ринковий обіг, обмеження права власності. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 3.1-3.8, 4.12-4.14, 4.16,4.17, 4.24 1.1-1.2.3, 

1.2, 2.1-2.9, 1.3.3, 1.4.1-1.4.3, 1.4.6, 1.4.7 

 

 

 

 

 



ТЕМА 3. ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Поняття та характерні особливості права землекористування.  

2. Класифікація правових титулів землекористування.  

3. Зміст та загальна характеристика права постійного землекористування.  

4. Суб’єкти та об’єкти права постійного землекористування.  

5. Права та обов’язки землекористувачів.  

6. Особливості права орендного землекористування.  

7. Характеристика договору оренди землі.  

8. Суборенда землі.  

9. Використання земель на умовах концесії.  

10. Право користування земельною ділянкою на праві земельного сервітуту.  

11. Види земельних сервітутів.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття  
знати: теоретичні положення щодо поняття та змісту права користування на 

землю, суб’єктно-об’єктного складу права користування на землю,  положення 

законодавства з приводу набуття та припинення права користування на земельні 

ділянки. 

вміти: самостійно орієнтуватися в земельному та цивільному законодавстві 

щодо права користування на землю, застосовувати норми земельного 

законодавства в конкретних життєвих ситуаціях, самостійно працювати з 

нормативно-правовими актами. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час 

вивчення теми: Державний акт на право постійного користування земельною 

ділянкою, договір оренди земельної ділянки, договір про встановлення 

емфітевзису, договір про встановлення суперфіцію.   

 

Рекомендована література до Теми 3: 3.1-4, 4.10, 4.12-4.16, 4.17, 4.20, 4.26, 

4.29 

Практичні завдання: 

Задача № 1. 

У лютому 2006 року АТ "Пролісок" звернулося у господарський суд м. Києва 

із позовом до Київської міської ради про визнання укладеним договору оренди 

земельної ділянки. 

Рішенням господарського суду м. Києва від 1 березня 2006 року позов 

задоволено. Рішення вмотивоване тим, що АТ "Пролісок"належно виконувало 

обов'язки орендаря земельної ділянки і за таких обставин, відповідно до ч.1 ст.33 

Закону України "Про оренду землі" має, за інших рівних умов, переважне право на 

поновлення договору. 

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10 серпня 2006 

року рішення суду першої інстанції скасовано та в позові відмовлено. Постанова 

вмотивована тим, що у зв'язку з використанням відповідачем спірної земельної 

ділянки на власні потреби, тобто для соціального розвитку міста, у позивача 



відсутні підстави для переважного права продовження орендних правовідносин з 

відповідачем. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Які права та обов'язки мають орендарі земельних ділянок? 

3. За яких підстав орендар має право на поновлення договору оренди 

земельної ділянки? 

4. Чи відповідає чинному законодавству рішення господарського та 

апеляційного судів ? 

 

Задача № 2. 

У квітні 2007 року виконавчий комітет Донецької міської ради подав до 

Господарського суду Донецької області позов до ВАТ "Ю" про розірвання 

укладеного між сторонами договору оренди земельної ділянки від 21 жовтня 2004 

року і зобов'язання відповідача звільнити земельну ділянку загальною площею 980 

кв. м., яка розміщена за адресою Х. Позовні вимоги вмотивовані тим, що позивач 

надав відповідачу земельну ділянку в оренду для будівництва адміністративної 

будівлі. У визначений договором строк відповідач не ввів в експлуатацію 

будівельний об'єкт. Крім цього, земельна ділянка використовується не за 

призначенням - вирито котлован, який є місцем розміщення будівельних відходів. 

Рішенням господарського суду Донецької області від 10 липня 2007 року 

позовні вимоги задоволені.  

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 9 серпня 2007 

року вищезазначене рішення суду залишено без змін. 

Постановою Вищого господарського суду України від 25 жовтня 2007 року всі 

вищезазначені рішення судових органів відмінені, а справу направлено на новий 

розгляд до суду першої інстанції. При цьому зазначено, що до відносин, які 

виникли між сторонами, перш за все мають застосовуватись норми, що регулюють 

право користування земельними ділянками для забудови, а саме глава 34 ЦК 

України і стаття 102-1 ЗК України. Оскільки право користування чужою земельною 

ділянкою для забудови припиняється у випадку невикористання земельної ділянки 

для забудови протягом 3-х років підряд, то при новому розгляді справи необхідно 

встановити, коли відповідач одержав від позивача земельну ділянку.  

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Визначити спільні та відмінні ознаки договору оренди земельної ділянки 

та договору про надання права користування земельною ділянкою для забудови. 

3. Чи відповідають чинному законодавству рішення судів ? 

 

Задача № 3. 

Громадянка Лисенко І. – член садівничого кооперативу " Калинівка" вирішила 

побудувати на земельній ділянці, що належить їй на праві приватної власності 

літню кухню. Оскільки на своїй земельній ділянці громадянка Лисенко І. 

вирощувала рідкісні квіти, вона звернулась з пропозицією щодо встановлення 

земельного сервітуту, терміном на 2 роки, з метою складування будівельних 

матеріалів, до свого сусіда, громадянина Кириленка М. Громадянин Кириленко М. 

відмовився від укладання такого договору. 



Громадянка Лисенко І. звернулась з позовом в суд щодо встановлення 

земельного сервітуту в судовому порядку на земельній ділянці свого сусіда. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Який порядок встановлення земельних сервітутів ? 

3. Чи підлягає позов задоволенню ? 

 

Задача №4. 

Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року були 

визнані як неконституційні зміни до Земельного Кодексу України, внесені Законом 

України " Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України" зокрема, щодо обов'язковості проведення 

земельних аукціонів при укладенні договорів оренди земель державної та 

комунальної власності. 

25 травня 2008 року на сесії Кривобалківської сільської ради було прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки площею 0, 08 га, на умовах оренди, на 

строк 7 років, ТОВ "Авангард" для будівництва цеху по переробці овочів, а 27 

травня 2008 року укладено договір оренди земельної ділянки. 

Здійснюючи перевірку стану дотримання земельного законодавства органами 

місцевого самоврядування, державний інспектор з контролю за використанням та 

охороною земель 1 вересня 2008 року виніс припис про незаконність зазначеного 

рішення та недійсність договору оренди земельної ділянки. Так, зокрема, у приписі 

державний інспектор зазначив, що 3 червня 2008 року Законом України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України" відновлено положення про 

обов'язковість проведення земельних аукціонів при укладанні договорів оренди 

земель державної та комунальної власності, а відповідно до ст.1 Розділу ІІ 

"Прикінцеві положення" передбачено, що Закон набирає чинності з дня його 

опублікування та застосовується з дня втрати чинності відповідними положеннями 

розділу ІІ Закону України " Про державний бюджет України на 2008 рік та про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України" 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Який порядок укладення договору оренди земельної ділянки із земель 

державної або комунальної власності ? 

3. Чи є обґрунтованим припис державного інспектора з контролю за 

використанням та охороною земель ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ. 

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

План: 

1. Загальна характеристика охорони земель 

2. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель 

3. Захист сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від 

необґрунтованого їх вилучення для інших потреб 

4. Консервація та рекультивація земель 

5. Правова  охорона  ґрунтів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
охорона земель, раціональне використання,  відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, техногенне 

забруднення земель, деградація земель, консервація земель, рекультивація 

порушених земель, охорона ґрунтів. 

 

Рекомендована література до Теми 4:4.1-4.8, 4.12-4.17, 4.22, 4.25 1.1.2-1.1.5, 

1.5.3, 1.2.7, 1.3.8-1.3.4 

 

ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 

ЗЕМЕЛЬ   

Практичнее заняття – 2 год. 

 

План: 

1. Поняття та зміст управління в галузі використання та охорони земель 

2. Система органів управління в галузі використання та охорони земель 

3. Планування використання земель   

4. Нормування та стандартизація у сфері використання та охорони земельних 

ділянок   

5. Контроль за використанням та охороною земель  

6. Моніторинг земель  

7. Ведення державного земельного кадастру. Державна реєстрація прав на 

землю  

8. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

органи управління в галузі використання та охорони земель, повноваження органів 

управління в галузі використання та охорони земель, функції управління в галузі 

використання та охорони земель, планування використання земель, моніторинг 

земель, державний земельний кадастр,реєстрація прав на землю, контроль за 

використанням та охороною земель. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 3.1-3.8, 4.11-4.16, 4.21, 4.23, 4.24 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.6-1.2.9, 1.2.2, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.4, 1.3.7 

 

 

 



ТЕМА 6. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  . 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

План: 

1. Поняття та види юридичної відповідальності за земельні правопорушення 

2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності 

3. Майнова відповідальність за земельні правопорушення 

4. Адміністративно-правова відповідальність за земельні правопорушення 

5. Земельно-правова відповідальність 

6. Кримінально-правова відповідальність 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: юридична 

відповідальність, підстави юридичної відповідальності, майнова відповідальність, 

адміністративно-правова відповідальність, кримінальна відповідальність,земельно-

правова відповідальність, дисциплінарна відповідальність. 

 

Рекомендована література до Теми 6:3.1-3.8, 4.12-4.16, 4.18,  1.1, 1.2, 1.3.2, 1.3.3, 

1.3.6, 1.3.8 

 

 

 ТЕМА 7. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО 

ФОНДУ ТА ЗЕМЕЛЬ, ЩО ОСОБЛИВО ОХОРОНЯЮТЬСЯ 

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.  

2. Суб’єкти права сільськогосподарського землекористування.   

3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.  

4. Поняття, склад земель природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення.  

5. Поняття та склад земель оздоровчого призначення. Особливості правового 

режиму земель оздоровчого призначення.  

6. Склад земель історико-культурного призначення. Особливості правового 

режиму земель історико-культурного призначення.  

7. Поняття, склад земель лісогосподарського призначення. Особливості 

правового режиму земель лісогосподарського призначення.  

8. Загальна характеристика земель водного фонду. Особливості правового 

режиму земель водного фонду 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття  
знати:особливості використання земель сільськогосподарського 

призначення на праві власності та праві користування, особливості охорони цих 

земель, особливості правового режиму земель, що особливо охороняються та 

особливості використання та охорони земель лісового та водного фонду. 



вміти:самостійно орієнтуватися в земельному законодавстві, що стосується 

особливостей правового режиму земель сільськогосподарського призначення, 

земель, що особливо охороняються та земель лісового та водного фонду.  

 

Рекомендована література до Теми 7:  4.1-4.9, 4.6-4.10, 4.12-15, 4.17 

Практичні завдання: 

Задача 1. 

До районної прокуратури звернулась із скаргою вчителька сільської школи 

Любов Орлова і повідомила, що, як і всі вчителі, вона має земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,60 га. Від сплати 

земельного податку вона була звільнена як мати трьох дітей. 

В грудні цього року рішенням сільської ради було встановлено, що 

максимальні розміри земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства особами, які не працюють в сільськогосподарському кооперативі 

“Відродження”, становлять не більше 0,25 га. Надлишки земель протягом трьох 

місяців мають бути передані до створеного сільською радою резервного фонду 

земель. 

Крім цього, з метою наповнення сільського бюджету для проведення 

капітального ремонту школи цим же рішенням сільської ради були скасовані всі 

пільги із плати за землю. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Які повноваження сільських рад у сфері регулювання земельних відносин? 

3. Чи правомірне рішення сільської ради? 

4. Які повноваження прокуратури у сфері регулювання земельних відносин? 

5. Яким чином Любов Орлова може захистити свої права? 

6. Вирішіть справу. 

 

Задача 2. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації у фермерів Олега 

Павлова та Івана Гусіна було вилучено по 1 га ріллі, а у Сільськогосподарського 

виробничого кооперативу “Зоря” – 2 га ріллі для будівництва лікарняного 

комплексу. Із вказаними особами питання вилучення земель не погоджувались, 

питання про компенсацію збитків не розглядались. 

Олег Павлов, Іван Гусін та Сільськогосподарський кооператив “Зоря” 

звернулись до Вашої юридичної фірми із проханням надати юридичну 

консультацію щодо правомірності дій голови районної державної адміністрації. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Які повноваження районних державних адміністрацій у сфері 

регулювання земельних відносин? 

3. Чи правомірне розпорядження голови районної державної адміністрації? 

4. Як Олег Павлов, Іван Гусін та Сільськогосподарський кооператив “Зоря” 

можуть захисти свої права?  

 

 

 

 



Задача 3. 

У зв’язку з необхідністю проведення реконструкції державного комерційного 

підприємства “Хімволокно” постала потреба в додатковому виділенні земельних 

ділянок прощею 3 га. 

Міністерство, якому підпорядковане державне комерційне підприємство 

“Хімволокно”, прийняло рішення про надання підприємству в постійне 

користування 3 га земель для будівництва нової котельні та складських приміщень 

за рахунок земель запасу. 

Дізнавшись про зазначене рішення Міністерства, природоохоронний прокурор 

вніс протест, мотивуючи його тим, що зазначені 3 га земель виділені за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, які в першу чергу повинні надаватись 

для потреб сільськогосподарського виробництва, а не спорудження промислових 

об’єктів. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Які повноваження центральних органів державної виконавчої влади в 

сфері регулювання земельних відносин? 

3. Чи правомірне рішення Міністерства? 

4. Чи обґрунтований протест природоохоронного прокурора? 

5. Вирішіть справу. 

 

Задача № 4. 

Гр. Федоренко В., який працював з 1994 р. по 1999 р. в КСП „Надія”, с. 

Стежки Канівського району Черкаської обл., отримав при паюванні земель КСП 

земельну частку (пай), право на яку підтверджено відповідним сертифікатом.  

В 1999 р. КСП „Надія” було ліквідовано, а землі, які належали йому на праві 

колективної власності, були частково передані в оренду СТОВ „Лан” (50 га), а 

частково – у власність ВАТ „Аграрна країна” (76 га).  

В 2008 р. гр. Федоренко В. звернувся до голови Канівської 

райдержадмінінстрації із заявою про виділення йому в натурі земельної частки 

(паю) із земель, орендованих СТОВ „Лан”. У відповіді голови РДА зазначалось про 

неможливість задоволення заяви Федоренка, що обгрунтовувалось наступним. По-

перше, вирішення питань щодо виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв) є компетенцією районної ради. По-

друге, із ліквідацією КСП „Надія” право на земельну частку (пай) Федоренка є 

припиненим. По-третє, землі, орендовані СТОВ „Лан”, зайняті багаторічними 

насадженнями, а тому не можуть бути об’єктом паювання. 

        Федоренко В. звернувся за роз’ясненнями до юристів Спілки захисту 

земельних прав селян.  

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.  

2. Який порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)? 

3. Надайте правову оцінку позиції голови РДА. 

4. Яку консультацію повинні надати юристи гр. Федоренку В.? 

 

 

 



Задача № 5.  

В серпні 2008 р. Світловодською міськрайонною прокуратурою 

Кіровоградської області було проведено перевірку дотримання земельного 

законодавства при виділенні земельної ділянки ЗАТ „Завод будівельних 

конструкцій”. Під час перевірки було встановлено, що в липні цього ж року 

розпорядженням голови Світловодської райдержадміністрації 25 га 

сільськогосподарських угідь, попередньо вилучених із користування державного 

підприємства „Сортове насіння”, були передані у власність ЗАТ для будівництва та 

експлуатації підприємства по виробництву цегли. При цьому не було проведено 

аукціону з продажу земельної ділянки, а також не відшкодовано втрат 

сільськогосподарського виробництва і не компенсовано підприємству „Сортове 

насіння” його, неотримані внаслідок вилучення земельної ділянки прибутки від 

використання останньої. За наслідком перевірки прокурором району 

розпорядження голови РДА опротестоване.  

Голова РДА протест відхилив, вказавши, що в даному випадку чинне 

законодавство не порушено, адже від відшкодування втрат сільськогосподарського 

виробництва підприємства будівельної галузі звільнені, а про неотримані прибутки 

не може йти мови, адже через посуху державне підприємство „Сортове насіння” не 

тільки не отримало прибутку, але й зазнало збитків. 

Прокурор звернувся із позовом про визнання протиправним та скасування 

розпоряджень голови РДА до суду. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.  

2. Який порядок вилучення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою їх подальшого використання для несільськогосподарських 

потреб? 

3. Які підстави і порядок відшкодування втрат сільськогосподарського 

виробництва? 

4. Надайте правову оцінку позиції прокурора. 

5. Вирішіть справу.  

 

Задача № 6. 

Гр. Федоров М., зареєстрований в смт. Ярмолинці Хмельницької області, 

звернувся до Великодимерської сільської ради Броварського району Київської 

області із заявою, в якій зазначав про своє бажання вести фермерське господарство, 

для чого просив надати йому в порядку безоплатної приватизації земельну ділянку 

із земель сільськогосподарського призначення площею 3,5 га.  

У відповіді сільської ради за підписом її голови було вказано, що рада не має 

можливості задовольнити прохання гр. Федорова М. з наступних підстав. Так, 

надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства здійснюється 

відповідно до спеціальної процедури, для чого попередньо необхідно отримати 

висновок про придатність для ведення такого господарства. Крім того, земельні 

ділянки для ведення фермерського господарства можуть бути надані лише особам, 

які проживають на території Броварського району, і тільки за межами населених 

пунктів, а тому питання щодо такого надання має право вирішувати лише обласна 

рада.  

Не погоджуючись із такою відмовою, Федоров М. оскаржив її до суду. 

 



1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Який порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського 

господарства? 

3. Надайте правову оцінку вимога гр. Федорова М. 

4. Надайте правову оцінку позиції ради. 

5. Вирішіть справу. 

 

Задача № 7. 

Державним інспектором з контролю за використанням і охороною земель 

проведено перевірку дотримання чинного земельного законодавства гр. Філатовою, 

яка використовує на праві приватної власності земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства в м. Бердичеві Житомирської області. Під час 

перевірки виявлено забруднення ґрунту пестицидами понад встановлений гранично 

допустимий рівень, що створює небезпеку отруєння людей овочами, які 

вирощуються на земельній ділянці.  

Враховуючи встановлені факти, інспектор звернувся до суду із позовом про 

примусове припинення права власності гр. Філатової на земельну ділянку через 

недотримання нею законодавства про охорону земель.  

В судовому засіданні представник гр. Філатової адвокат Шевчук проти 

позовних вимог заперечував та просив суд відмовити у їх задоволенні через: 1) 

відсутність у інспектора права на звернення до суду із подібними позовами; 2) 

відсутність вини гром. Філатової у забрудненні земельної ділянки пестицидами, 

адже інспектором не доведено зворотного; 3) відсутність правових підстав для 

примусового припинення права власності гр. Філатової на земельну ділянку. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Якою є компетенція державного інспектора з контролю за 

використанням і охороною земель? 

3. Які підстави та порядок примусового припинення права приватної 

власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення? 

4. Проаналізуйте правову позицію адвоката Шевчука. 

5. Вирішіть справу. 

 

Задача № 8. 

В 1999 р. СТОВ „Княжицьке” отримало у постійне користування земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення площею 28 га для вирощування 

цукрового буряку на території Чутівського району Полтавської області. В січні 

2009 р. рішенням Чутівської районної ради зазначену земельну ділянку було 

передано у приватну власність ЗАТ „Чутівський цукрозавод” та розпочато 

процедуру виготовлення і оформлення відповідного державного акту на право 

власності.  

На звернення директора СТОВ „Княжицьке” щодо неправомірності вказаних 

дій, радою було зазначено наступне. Відповідно до чинного законодавства СТОВ 

не може мати земельну ділянку на праві постійного землекористування та 

зобов’язано було переоформити таке право на право власності або оренди не 

пізніше 01 січня 2008 р., чого зроблено не було. Враховуючи вказане, з 01 січня 

2008 р. СТОВ не має жодних законних прав на земельну ділянку, а тому така 

ділянка може бути законно передана іншій особі, що і було зроблено.  



СТОВ ”Княжицьке” оскаржило рішення ради в судовому порядку.  

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Якою є компетенція районної ради щодо розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення? 

3. Чи визнається і захищається право постійного землекористування осіб, 

які відповідно до чинного законодавства не можуть володіти земельними 

ділянками на такому правовому титулі? 

4. Проаналізуйте правову позицію СТОВ. 

5. Вирішіть справу. 

 

Задача № 9. 

Кожен із подружжя Сидоренків, як члени колективного 

сільськогосподарського підприємства "Промінь" одержали сертифікати на право на 

земельну частку (пай). 

У травні 2005 року громадянка Сидоренко Олена Сергіївна відповідно до 

своєї заяви та згідно з рішенням сільської ради одержала земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства та правопосвідчуючий документ. 

У квітні 2008 року громадянка Сидоренко вирішила продати належну їй на 

праві приватної власності земельну ділянку у зв'язку з чим звернулась до нотаріуса 

за посвідченням договору купівлі-продажу. Нотаріус погодився засвідчити цей 

правочин, але за умови якщо не буде заперечень з боку чоловіка. 

Громадянка Сидоренко О.С. не погодилась з думкою нотаріуса, вважаючи, що 

земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства знаходиться в 

її особистій приватній власності, а відтак згода чоловіка, який також має право на 

виділення своєї земельної ділянки в натурі ( на місцевості) не потрібна. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Назвіть особливості правового режиму сільськогосподарських земель. 

3. Чи грунтуються на чинному законодавству позиції нотаріуса та 

громадянки Сидоренко О.С. 

 

Задача № 10. 

У квітні 2004 року громадянин Росії Іванов І.В. отримав у спадщину на 

території України житловий будинок та земельну ділянку для ведення садівництва. 

У травні 2004 року громадянин Іванов І.В. звернувся в структурний підрозділ 

Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України, за місцем 

знаходження земельної ділянки, з заявою щодо виготовлення Державного акту на 

право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації, а у листопаді 

2004 року громадянин Іванов одержав правопосвідчуючий документ. 

У грудні 2005 року громадянин Іванов І.В. вирішив продати житловий 

будинок і земельну ділянку. Приватний нотаріус погодився посвідчити договір 

купівлі-продажу житлового будинку та відмовився від посвідчення договору 

купівлі продажу земельної ділянки для ведення садівництва, оскільки вважав, що 

відповідно до п.4 ст.81 ЗК України громадянин Іванов втратив право власності на 

земельну ділянку сільсогосподарського призначення. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 



2. Які особливості набуття та реалізації права приватної власності на 

землі сільськогосподарського призначення іноземцями та особами без 

громадянства ? 

3. Проаналізуйте відповідь нотаріуса. 

 

Задача № 11. 

Голова фермерського господарства " Хлібороб" громадянин Федорченко М. 

12 лютого 2005 року передав частину земельної ділянки, яка використовується 

фермерським господарством на умовах оренди, громадянину Олексієнку в 

суборенду на строк 10 років.  

В березні 2005 року громадянин Олексієнко побудував на частині земельної 

ділянки кіоск і почав торгувати охолоджувальними напоями. 

В квітні 2005 року з вимогою щодо розірвання договору оренди, у звязку з 

порушенням норм земельного законодавства, до громадянина Федорченка М. 

звернувся представник сільської ради.  

Громадянин Федорченко пояснив, що, по-перше, договір суборенди він уклав 

після того, як протягом двох місяців з моменту звернення до сільської ради, не 

отримав письмового заперечення щодо можливості укладання договору суборенди; 

по- друге, розміщення кіоску на частині земельної ділянки, наданої для ведення 

фермерського господарства не суперечить чинному земельному законодавству, 

оскільки суборендар як землекористувач відповідно до п.г. ст. 95 ЗК України має 

право споруджувати різні будівлі і споруди. 

Вважаючи зазначені доводи не аргументованими представник сільської ради 

звернувся з позовом в суд про дострокове розірвання договору оренди земельної 

ділянки. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Які права та обов'язки мають орендарі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення? 

3. Яке рішення має прийняти суд. 

 

Задача № 12. 

До Вас, як юристконсульта приватної фірми, повторно, у лютому 2009 року, 

звернувся громадянин Кравченко М., майбутній голова фермерського 

господарства, з прохання пояснити які існують особливості порядку набуття 

земельних ділянок для ведення фермерського господарства на праві власності та на 

праві користування порівняно з 2005 роком, коли громадянин Кравченко М. 

звертався вперше. За якої умови і на якому юридичному титулі він може одержати 

земельні ділянки з водними об’єктами. 

 

1. Дайте обгрунтовані відповіді на поставлені питання з посиланням на 

чинне законодавство. 

 

Задача № 13. 

Громадянка Поліщук К. у травні 2005 року звернулась до сільської ради із 

заявою про приватизацію трьох земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, якими вона користується з 1998 року: 1) для ведення особистого 



підсобного господарства - 0,5 га; для ведення садівництва - 0,06 га; для ведення 

городництва -  0,08 га. 

Представник сільської ради запропонував громадянці Поліщук О. переписати 

заяву щодо приватизації лише однієї земельної ділянки на її вибір, оскільки 

відповідно до чинного законодавства можна приватизувати тільки один раз 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення . 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2.Які умови приватизації земельних ділянок передбачені земельним 

законодавством. 

3.Чи правомірна відповідь представника місцевої ради. 

4.Вирішити справу. 

 

ТЕМА 8. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ  ТА 

ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, 

ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Поняття і склад земель населених пунктів.  

2. Особливості правового режиму земель населених пунктів. 

3.  Поняття і склад земель житлової та громадської забудови. Порядок 

використання земель житлової та громадської забудови.  

4. Особливості права власності на землю та права землекористування у межах 

населених пунктів.  

5. Поняття та склад земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення.  

6. Правовий режим земель промисловості.  

7. Правовий режим земель транспорту.  

8. Правовий режим земель зв’язку.  

9. Правовий режим земель енергетики.  

10. Правовий режим земель оборони та іншого призначення. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття  
 

знати:особливості використання земель населених пунктів на праві 

власності та праві користування, особливості охорони цих земель, особливості 

правового режиму земель спеціального призначення. 

вміти:самостійно орієнтуватися в земельному законодавстві, що стосується 

особливостей правового режиму земель населених пунктів, земель спеціального 

призначення,застосовувати норми земельного законодавства в конкретних 

життєвих ситуаціях, самостійно працювати з нормативно-правовими актами. 

Практичні завдання: 

 

 

 

 



Задача 1.  
Адвокат Коцюба П. мав на праві власності земельну ділянку для будівництва 

житлового будинку із садибним будинком на ній. 

Маючи бажання займатись приватною адвокатською практикою, Коцюба 

почав вести прийом громадян у своєму помешканні, переобладнавши для цього 

одну з кімнат будинку. 

Через місяць старший державний інспектор з контролю за використанням та 

охороною земель, при перевірці використання земельних ділянок, склав постанову 

про адміністративне правопорушення за ст. 53-1 КУпАП, обґрунтувавши це тим, 

що Коцюба П. не мав права використовувати земельну ділянку для потреб ведення 

підприємницької діяльності. 

Дану постанову Коцюба П. оскаржив до обласного управління земельних 

ресурсів. 

Через деякий час після складання зазначеної постанови Коцюбі П.надійшло 

від податкових органів податкове повідомлення про необхідність сплати 

земельного податку за ставками, передбаченими для земель промисловості. 

 

1. Визначте коло суспільних відносин. 

2. Які порушення були допущені у викладеній ситуації? 

3. Яке рішення має бути прийнято по скарзі Коцюби? 

4. Як повинен діяти Коцюба в ситуації, що склалася? 

 

Задача 2.  
Подружжя Нагорних придбало земельну ділянку з метою будівництва 

житлового будинку відповідного цільового призначення в гр. Петренка. 

Через півроку подружжя почало зводити житловий будинок. 

При проведенні земляних робіт на земельній ділянці було пошкоджено 

каналізаційний колектор, що проходив під даною земельною ділянкою. Внаслідок 

цього дана земельна ділянка, як і сусідні, була забруднена і стала фактично 

непридатною для постійного знаходження на ній через стійкий неприємний запах. 

Сусід Нагорних Петренко на підставі того, що сталося, заявив позов до суду 

до подружжя Нагорних про відшкодування заподіяних йому збитків, а також 

сплату компенсації на купівлю іншої земельної ділянки взамін тієї, що стала 

непридатною до використання. В процесі розгляду справи з’ясувалося, що земляні 

роботи, які призвели до аварії, проводилися на підставі затвердженого у 

встановленому порядку проекту будівництва будинку, на якому колектор 

відображений не був, у зв’язку із чим суддя залучив у якості співвідповідача по 

справі місцеву раду. 

Нагорними, в свою чергу, було пред’явлено позов до гр. Петренка, який не 

повідомляв покупців при продажу земельної ділянки про знаходження колектору 

під її поверхнею, про розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки та 

відшкодування заподіяних укладенням такого договору збитків. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин? 

2. Які рішення має прийняти суд по обох заявлених позовах? 

3. Яким чином мають бути поновлені порушені права? 

 

 



Задача 3. 

Гр. Коров’єв, власник земельної ділянки для будівництва житлового будинку 

в м. Поліське вирішив побудувати на ній будинок.  

Він звернувся до місцевої ради із проханням надати консультацію з приводу 

порядку отримання необхідної дозвільної документації на будівництво. У відповіді 

на звернення було зазначено, що місцеві правила забудови, Якими має визначатись 

порядок отримання дозволу на будівництво, відсутні. Відтак гр. Коров’єв не має 

права до їх затвердження (що має відбутись у поточному році) зводити нові 

будівлі. 

Не задовольнившись таким роз’ясненням Коров’єв почав будівництво на 

власний ризик. На етапі зведення стін нового будинку він був спочатку усно 

попереджений, а потім оштрафований начальником інспекції державного 

архітектурно-будівельного контролю. 

Не згодившись із таким розвитком подій гр. Коров’єв оскаржив дії начальника 

інспекції до суду і звернувся до Вас із проханням надати консультацію з таких 

питань: який порядок будівництва жилих будинків садибного типу встановлений 

законодавством? Чи мав можливість гр. Коров’єв здійснити будівництво при 

відсутності затверджених місцевих правил забудови? Який порядок прийняття 

будинку в експлуатацію і чи потрібна при цьому участь крім нього – будівельника 

за фахом, інших осіб/органів тощо? 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Дайте відповіді на запитання гр. Коров'єва.  

3. Яке рішення має винести суд по скарзі? 

 

Задача 4. 

Міська рада ухвалила рішення про резервування земельної ділянки, що 

знаходиться у дворі 9-поверхового житлового будинку А на 270 квартир, та видачу 

дозволу на розробку землевпорядної документації. Земельну ділянку було 

зарезервовано за зверненням ТОВ „Плюс” з метою наступного отримання її у 

власність для будівництва житлового чергового багатоквартирного будинку. 

Через 10 днів після винесення рішення ТОВ „Плюс” спрямувало у вказаний 

двір спец-персонал та вантажні автомобілі для розчистки території та підготовки до 

забудови. Після зведення паркану, жителі існуючого будинку звернулися до 

представників ТОВ „Плюс” за роз’ясненням ситуації та отримали відповідь, що на 

визначеній парканом території буде побудовано житловий будинок. Жителі 

будинку почали блокувати під'їзд транспортних засобів та прохід осіб на 

огороджену територію.  

Ініціативна група жителів будинку А, в якому у попередньому році було 

створено об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку та 

приватизовано відповідну прибудинкову територію, звернулася до місцевого суду 

із позовом про усунення перешкод у здійсненні права власності на земельну 

ділянку. 

У судовому засіданні представник ТОВ „Плюс” подав до об’єднання 

співвласників зустрічний позов із тими самими вимогами, зазначивши, що один із 

засновників ТОВ, громадянин Малихо, при заснуванні товариства передав йому у 

якості внеску до статутного фонду свою квартиру у житловому будинку А та 

частину прибудинкової території, пропорційну площі цієї квартири. Про це було 



зроблено запис у Установчому договорі ТОВ, наданого у якості доказу по справі. 

Базуючись на викладеному, представник ТОВ вимагав також визнання права 

власності за ТОВ на відповідну частину прибудинкової території та винесення 

рішення про виділення в натурі частини будинкової території, що була передана 

ТОВ в рахунок внеску до статутного фонду. 

Представник ТОВ "Плюс" також зазначив, що будівництво на спірній 

території не здійснюється, а провадяться лише підготовчі роботи, зокрема про 

розчищенню території від сміття, зелених насаджень – чагарників та самовільно 

збудованих гаражів та сараїв. 

Представник третьої особи на стороні відповідача – міської ради, – зазначив, 

що дійсно, вказане рішення було прийнято та було зумовлено недостачею земель у 

місті. Рішенням ТОВ „Плюс” було надано право замовити розробку необхідної 

землевпорядної документації та проекту майбутнього будівництва. Оскільки усі 

землі житлової та громадської забудови міста, на думку ради, про що, зазначалося 

у рішенні, належать до власності територіальної громади міст, рада, як вказав її 

представник, в межах своєї компетенції прийняла рішення про резервування 

земельної ділянки в тому числі за рахунок 0,04 га прибудинкової території 

житлового будинку А, передбачивши при цьому у рішенні наступне : 

1) зобов’язання для ТОВ „Плюс” щодо неможливості здійснення 

будівництва безпосередньо та розміщення будь-яких капітальних споруд на 

території, що відводиться за рахунок прибудинкової будинку А та  

2) впорядкування (благоустрій) цієї території на час та після завершення 

будівництва; 

3) перехід цієї території після завершення будівництва у спільну власність 

ТОВ „Плюс” та об’єднання співвласників житлового будинку А. 

Після пояснень представника ради позивачем до суду було подано заяву про 

доповнення позовних вимог вимогою визнання рішення ради незаконним. 

Місцевий суд виніс наступне рішення:  

1) у позові ініціативної групи відмовити в частині визнання незаконним 

рішення ради за непідвідомчістю спору у цій частині загальним судам; 

2) заборонити ТОВ "Плюс" використання прибудинкової території будинку А 

до моменту затвердження землевпорядної документації; 

3) зобов'язати місцеву раду та міський відділ земельних ресурсів розробити 

проект відведення та відвести в натурі земельну ділянку у розмірі частини 

прибудинкової території будинку А пропорційно площі квартири гр. Малихо, що 

була передана ТОВ "Плюс", та визнати право власності ТОВ "Плюс" на цю 

земельну ділянку. 

Правління об'єднання співвласників житлового будинку А подало апеляцію на 

рішення суду до цього ж місцевого суду. Апеляцію було відхилено ухвалою голови 

суду першої інстанції, оскільки Правління не було суб'єктом судового розгляду. 

Правління подало апеляцію до апеляційного суду області безпосередньо. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Вирішити справу. 

 

 

 

 



Задача 5.  

Під час громадського обговорення детального плану забудови мікрорайону у 

місті Х. громадянин В. заявив, що вказаний планувальний документ не враховує 

його індивідуальних інтересів, як власника близько 50% земельних ділянок на 

території, що підлягає забудові. Зокрема - громадянин В висловлювався проти 

розташування поблизу меж його земельних ділянок 2-рядної дороги (ширина 9 м.) 

та міжбудинкових проїздів, оскільки це обмежить можливість забудови 

необхідністю врахування червоних ліній. Також громадянин В. висловив 

заперечення проти переважного виду забудови мікрорайону як малоповерхової 

індивідуальної забудови, зазначивши, що більш доцільним з огляду на швидке 

збільшення населення міста, є багатоповерхова забудова ( від 14 поверхів). 

На підставі протоколу громадського обговорення розробнику детального 

плану мікрорайону було доручено доопрацювати план із врахуванням побажань гр. 

В. Для цього було надіслано запит до районного відділу земельних ресурсів з 

метою отримання кадастрових планів та кадастрових відомостей щодо земель 

перспективного мікрорайону. 

З'ясувалося, що територія мікрорайону є територією колишнього колгоспу, 

яка була розпайована у 1995 році. Земельні ділянки, якими володіє громадянин В. 

перейшли у його власність протягом 2002-2006 років на різних правових підставах 

– за договорами довічного утримання, спадкування, звернення стягнення за 

рішеннями суду. Ділянки, що перебувають у власності громадянина В розташовані 

непослідовно (є розрізненими), а тому дотримання вимог громадянина призведе до 

неможливості комплексної науково-обгрунтованої забудови території. 

Територія мікрорайону належить до перспективних територій розширення 

міста, її використання було погоджено 5 років тому із відповідною обласною 

радою, що прийняла рішення про зміну меж міста та включення території 

мікрорайону та ряду інших до меж міста. 

Висновок проектної організації – розробника детального плану – містив 

відповідь на вимоги громадянина В. – зокрема, що розміщення проїздів та шляхів 

має забезпечувати нормальне обслуговування житлових будинків та 

безперешкодний проїзд, а тому наявності таких лінійних об'єктів уникнути 

неможливо, а також не впливає на права власників земельних ділянок, в межах 

червоних ліній. Щодо багатоповерхового будівництва – то воно є неприпустимим з 

огляду на геологічні умови (просідаючі грунти) та відсутність достатньої 

транспортної інфраструктури. 

Сесія міської ради визнала аргументи розробника детального плану 

достатніми і затвердила документ. 

Громадянин В. звернувся до адміністративного суду області із оскарженням 

рішення ради, як такого, що порушує його права як власника земельних ділянок на 

розпорядження ними. 

Суд відмовив у прийнятті адміністративного позову до розгляду 

обґрунтовуючи це тим, що рішення ради прийнято в межах повноважень, а 

детальний план території не є нормативним документом, а тому не може бути 

оскаржений у адміністративному суді. 

Громадянин В. звернувся до міського загального суду із позовом до 

розробника детального плану забудови та місцевої ради із позовом про 

відшкодування заподіяних йому збитків у вигляді упущеної вигоди, яку він 

обчислив виходячи із вартості квартир у будинках максимальної поверховості (32 



поверхи), з якої вирахував вартість житла у 3-4 поверхових будинках котеджного 

типу, які були передбачені планом. 

 

1. Визначте коло суспільних  правовідносин. 

2. Які є форми врахування громадських та індивідуальних інтересів при 

плануванні території? 

3. Яке значення для здійснення права власності на землю може мати 

детальний план території та інші планувальні документи? 

4. Яке значення для здійснення права власності на землю має розміщення на 

ній об'єктів загального користування (проїздів, дитячих майданчиків, стоянок 

автомобілів) у випадках, що передбачені законодавством (комплексна забудова 

кварталу, подвір'я житлових будинків), та за бажанням власника? 

5. Чи було порушено права на землю громадянина В.? 

6. Яке значення мають рішення органів місцевого самоврядування у 

конфліктних ситуаціях, подібних до наведеної? 

7. Вирішити справу. 

Задача 6. 

Головний державний інспектор з контролю за використанням та охороною 

земель області наклав на керівника Одеського морського порту адміністративний 

штраф за самовільне захоплення земельної ділянки в акваторії порту, яка була 

намита з метою розміщення засобів навігаційної обстановки. 

Керівник порту оскаржив постанову про накладення адміністративного 

стягнення у районному суді.  

Одночасно порт звернувся до Державного комітету України із земельних 

ресурсів за роз’ясненням з таких питань: 1) чи необхідне оформлення права на 

земельну ділянку, яка використовується для розміщення засобів навігаційної 

обстановки? 2) який орган уповноважений надавати в користування земельні 

ділянки в акваторії портів? 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Чи правомірно накладене адміністративне стягнення? 

3. Дати відповідь на питання, викладені у зверненні до Держкомзему 

України. 

 

Задача 7. 

До обласного державного управління охорони навколишнього природного 

середовища надійшов на погодження проект відведення земельної ділянки для 

будівництва складу сільськогосподарської продукції. Управління відмовилося 

погоджувати проект, посилаючись на те, що заплановане будівництво знаходиться 

в межах прибережної захисної смуги, що суперечить законодавству.  

Замовник проекту відведення звернувся до адміністративного суду із позовом, 

у якому просив зобов’язати управління погодити проект відведення. В 

обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що земельна ділянка 

розташована у межах населеного пункту, а в населених пунктах прибережні 

захисні смуги не встановлюються. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Який режим та порядок встановлення прибережних захисних смуг? 



3. Вирішити справу. 

 

Задача 8. 
Громадянин Петренко, що постійно проживає в м. Києві, успадкував після 

смерті батька земельну ділянку, виділену покійному в рахунок права на земельну 

частку (пай) у селі Чудівка Чернігівської області. Оформлення спадщини та 

виготовлення нового державного акту на право власності зайняло чотири роки. 

Через рік після оформлення права власності державний інспектор з контролю за 

використанням та охороною земель наклав на Петренка адміністративне стягнення 

за порушення правил використання земель, оскільки з’ясувалося, що земельна 

ділянка, яка за даними державного земельного кадастру значиться як рілля, 

насправді заросла лісом. 

Петренко найняв кількох мешканців с. Чудівка, які вирубали дерева та 

чагарники, якими заросла ділянка, а отриману деревину продав. Виявивши цей 

факт, державний екологічний інспектор оштрафував Петренка за незаконну 

порубку лісу. Обласне управління охорони навколишнього природного середовища 

звернулася до суду із позовом до Петренка про відшкодування шкоди, заподіяної 

незаконною порубкою лісу. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Чи законно накладені адміністративні стягнення? 

3. Чи підлягає позов задоволенню? 

4. Вирішити справу. 

 

Задача 8. 

Громадянин Івахнюк звернувся до сільської ради із заявою про приватизацію 

земельної ділянки, що розташована під належним йому у селі Урич житловим 

будинком. Сільська рада задовольнила його заяву. 

Районний прокурор вніс протест, у якому поставив питання про скасування 

прийнятого рішення з мотивів його невідповідності чинному законодавству. 

Зокрема, він вказував, що с. Урич включене до складу Карпатського біосферного 

заповідника, землі якого згідно із чинним законодавством не підлягають передачі у 

приватну власність. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Охарактеризувати структуру і правовий режим земель біосферних 

заповідників. 

3. Чи підлягає протест задоволенню? 

 

Задача 10. 

Відповідно до рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим ТОВ 

“Прибій” викупило земельну ділянку, розташовану під належними йому будівлями 

санаторію, включаючи територію парку, яка віднесена до парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва.  

Прокуратура АР Крим звернулася до господарського суду із позовом про 

визнання укладеного договору купівлі-продажу недійсним, а рішення Ради 

міністрів опротестувала. Протест було задоволено. 



Підставою для подання позову та внесення протесту стало те, що рішення про 

викуп земельної ділянки приймалося Радою Міністрів АРК, хоча ч. 2 ст. 150 ЗК 

України вирішення даного питання віднесено до повноважень Кабінету Міністрів 

України. Крім того, спірна земельна ділянка взагалі не може бути передана у 

приватну власність в силу положень ст. 84 ЗК України. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Який правовий режим земель парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва. 

3. Чи підлягає позов задоволенню? 

 

Задача 11. 

Міська рада прийняла рішення про відведення земельної ділянки ВАТ 

"Міськобуд" для будівництва житлово-офісного центру. ВАТ "Міськобуд" 

розпочало будівництво.  

Проте мешканці прилеглих будинків, коли дізналися про будівництво, почали 

протестувати, влаштували біля будівельного майданчика пікети. Вони 

заперечували проти будівництва, оскільки при прийнятті рішення про відведення 

земельної ділянки не були враховані їх інтереси. Крім того, будівництво 

здійснюється в історичній частині міста, а це заборонено законодавством.  

Представники ВАТ "Міськобуд" у відповідь на протести громадян обіцяли 

здійснити благоустрій прилеглих територій та вказували на те, що дана земельна 

ділянка, хоча і знаходиться в історичній частині міста, але не належить до земель 

історико-культурного призначення.  

Під тиском ініціативної групи громадян міська рада скасувала своє рішення. 

ВАТ "Міськобуд" звернулося до суду. 

 

1. Визначте коло суспільних  правовідносин. 

2. Розкрийте склад та особливості правового режиму земель історико-

культурного призначення.  

3. Яка діяльність на землях історико-культурного призначення заборонена?  

4. Вирішити справу. 

  

Задача 12. 

Група громадян звернулася до районної державної адміністрації із заявою про 

приватизацію земельних ділянок у Київській області для ведення особистого 

селянського господарства. Під час вирішення питання про приватизацію земельних 

ділянок з’ясувалося, що на кількох земельних ділянках знаходяться залишки 

Городища, яке визнано об’єктом культурної спадщини і є історико-культурною 

пам’яткою. На цій підставі громадянам було відмовлено у задоволенні заяви. 

Громадяни повторно звернулися до районної державної адміністрації, 

посилаючись на відсутність у законодавстві заборони щодо приватизації таких 

земель. Після отримання громадянами передбачених законодавством погоджень 

районною державною адміністрацією було прийнято рішення про передачу 

земельних ділянок громадянам у приватну власність, а також їх зобов’язали 

укласти охоронні договори з органами охорони культурної спадщини. 

Громадяни отримали державні акти на право власності, але прокуратурою 

Київської області було порушено кримінальну справу по даному факту. 



 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Розкрийте склад та особливості правового режиму земель історико-

культурного призначення.  

3. На яких правових титулах можуть перебувати землі історико-

культурного призначення? 

4. Вирішити справу. 

 

Задача 13. 
ТОВ „Карасі” вирішило зайнятись рибництвом. Для цього воно звернулося із 

клопотанням до обласної ради про надання в оренду земельної ділянки із ставком 

площею 0,2 га. Рада відмовила у наданні земельної ділянки, зазначивши, що оренда 

водного об’єкта для зайняття рибництвом передбачає отримання в оренду вод, а не 

земельної ділянки дна. Крім того, це порушуватиме права орендарів прибережної 

захисної смуги, котрі вже побудували дачні будинки в межах прибережної смуги 

земель. Зважаючи на це, ТОВ „Карасі” звернулося до суду з позовом про 

розірвання договорів оренди земельних ділянок навколо водойми, оскільки ці 

ділянки, як виявилося, є складовими екологічної мережі і тому не можуть 

використовуватись для інших потреб, аніж природоохоронні. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Які порушення допущені у викладеній ситуації? 

3. Проаналізуйте рішення ради. 

4. Яке рішення має постановити суд? 

 

Задача 14.  

Біолог Павло Єлькін вирощував рідкісні хвойні породи дерев на належній 

йому на праві постійного користування земельній ділянці для садівництва.  

У липні 2008 року він почав будівництво дачного будиночку, а вже у серпні 

отримав повідомлення про переведення його земельної ділянки до земель 

лісогосподарського призначення. Тижнем пізніше Єлькіну надійшов припис про 

усунення допущених порушень земельного законодавства, у якому було зауважено, 

що він не має відповідно до чинного законодавства права користуватись земельною 

ділянкою на такому праві і повинен переоформити протягом 30 денного терміну 

його на право оренди; крім того, будівництво будиночку порушує цільове 

призначення земельної ділянки, а тому має бути припинено. 

Павло Єлькін звернувся до Вас з проханням надати консультацію з питань 

законності своїх дій та відповідності нормам закону дій інспекції з контролю за 

використанням та охороною земель, яка надіслала припис. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Надайте консультацію гр. Єлькіну Павлу. 

 

Задача 15. 

Екологічна інспекція звернулася до суду з вимогою знесення т.зв. „елінгів”, 

що розташовані поблизу м. Карабах. В позові було зазначено, що збудовані 

споруди є житловими приміщеннями, що порушують режим діяльності в 

прибережній смузі моря. Крім того, стічні води даних споруд забруднюють 



узбережжя і саме море, а власне елінги порушують режим загального 

землекористування мешканців прилеглих населених пунктів, оскільки пляж 

навколо елінгів обнесено парканом. 

У колективному відзиві на позов власники елінгів зауважили, що їх споруди є 

нічим іншим як гідротехнічними спорудами, оскільки у підвальних поверхах 

можливе розміщення рибацьких човнів. Крім того, на момент будівництва ніяких 

матеріалів про встановлення режиму забудови прибережної смуги на даній 

території вони не бачили. Що ж до огородження узбережжя, то ще у 2006 році 

земельні ділянки біля урізу води були надані районною держадміністрацією 

власникам елінгів у власність для будівництва. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Проаналізуйте викладену ситуацію. 

3. Які порушення наявні? 

4. Яке рішення має прийняти суд. 

 

Задача 16. 

Новопризначений прокурор м. Орловська, здійснюючи нагляд за дотриманням 

закону, звернув увагу на старий міський парк. Як з’ясувалося із матеріалів 

перевірки, в його межах (у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва) 

розташоване кафе. Протягом місяця в парку планується розміщення атракціонів 

для дітей. Крім того, внаслідок незадовільного фінансування фактично в парку 

залишилося тільки декілька дерев та багато чагарників.  

Перед прокурором постали наступні питання: Чи правомірним є 

розташування кафе та атракціонів у викладеній ситуації? Які наслідки для 

правового режиму земель парку має маже цілковита відсутність дерев (через вік, 

поганий санітарний стан тощо)? В якому порядку дана паркова територія може 

бути зменшена з метою оптимізації бюджетного фінансування існування парку? 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Надайте відповіді на питання, які постали перед прокурором. 

3. Чи повинен прокурор застосувати заходи реагування у ситуації, що 

склалася, якщо так, то які? 

 

Задача 17. 

Гр. Крулько під час весняної оранки на належній йому на праві власності 

земельній ділянці віднайшов велику ділянку із рештками глиняного посуду. Після 

цього він повідомив про знахідку фахівців, які провели дослідження і виявили на 

території земельної ділянки ще й рештки стародавніх будинків часів трипільської 

культури. За висновком фахівців - це археологічні пам’ятки, які мають бути 

збережені, а тому були занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток 

України. Відтак, гр. Крулько отримав повідомлення сільської ради про переведення 

його земельної ділянки до земель історико-культурного призначення, а також про 

встановлення заборони на проведення будь-яких земляних робіт на цій ділянці до 

створення комісії з питань вивчення знахідок. 

Не маючи наміру втрачати прибуток від вирощування с/г культур гр. Крулько 

за допомогою екскаватора та підручних засобів вирів усі рештки, які здалися йому 

цінними, та відніс їх до краєзнавчого музею.  



Викладені факти стали відомі інспекції з контролю за використанням та 

охороною земель району.  

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Які особливості правового режиму земель історико-культурного 

призначення? 

3. Проаналізуйте дії гр. Крулька. Чи були допущені ним порушення? 

4. Обґрунтуйте подальші дії інспекції з контролю за використанням та 

охороною земель району.  

 

Задача 18. 

Громадянин Лавриненко Д. звернувся до суду зі скаргою на дії археологічної 

інспекції управління культури Черкаської області.  

Лавриненко Д. отримав за договором дарування у власність частину жилого 

будинку у м. Черкаси і звернувся до археологічної інспекції із заявою про надання 

висновку щодо можливості приватизації присадибної ділянки, але йому було 

відмовлено на підставі того, що жилий будинок розташований на земельній 

ділянці, під якою знаходиться пам’ятка археології – "Городище Дніпровська 

(Замкова) гора". Ця пам’ятка археології була взята на державний облік рішенням 

Черкаської обласної державної адміністрації, державний реєстраційний номер 

2217. 

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. Які особливості встановлені законодавством щодо набуття у власність 

земельних ділянок історико-культурного призначення? 

3. Яке рішення повинен прийняти суд? 

 

Задача 19. 

Для будівництва розважального комплексу “Карпатський водограй – 

аквапарк” у с. Тухля Сколівського району Львівської області на сесії Тухільської 

сільської ради виділено земельну ділянку загальною площею 4,7 га. 

Будівництво розважального комплексу передбачає зведення закритих та 

відкритих басейнів, створення інфраструктури та укріплення ліній берега. 

Проте начальник управління охорони навколишнього природного середовища 

Львівської області заперечив проти даного рішення, оскільки, на його думку, дане 

будівництво порушує природоохоронний режим території, яка належать до земель 

водного фонду.  

 

1. Визначте  коло суспільних правовідносин. 

2. Яке цільове призначення даної земельної ділянки?  

3. Які особливості правового режиму даної категорії земель? 

4. Вирішити справу. 

 

Задача 20. 

Сільська рада прийняла рішення про надання земельної ділянки розміром 50 

га для дачного будівництва товариству "Еліт" із земель, які раніше 

використовувалися садівницьким товариством "Ветеран". Згодом за рішенням 

сільської ради товариству "Еліт" було передано земельну ділянку в межах 



прибережної захисної смуги у безоплатну оренду строком на 50 років, на якій 

товариство організувало стоянку для яхт та човнів, а також здійснювало вивіз піску 

з орендованої земельної ділянки.  

Такі дії викликали заперечення членів садівницького товариства "Ветеран", 

які встановили шлагбаум на в’їзді до території садівницького товариства, чим 

завадили проїзду до земель товариства "Еліт".  

Члени товариства "Еліт" Шарвако В. та Оніщук С. звернулися до суду із 

позовом до садівницького товариства "Ветеран" про порушення їх прав. 

Представники садівницького товариства "Ветеран" заявили зустрічний позов.  

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин. 

2. До якої категорії земель належать земельні ділянки, які є об’єктами 

даних правовідносин? 

3. Які особливості правового режиму таких земель? 

4. Чи мали місце порушення земельного законодавства? 

5. Вирішити справу. 

 

Рекомендована література до Теми 8:4. 1-4.8,4.11-4.16, 4.28, 4.29 

 

 

 

2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти    на практичних (семінарських) заняттях 

  

Б
А
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів з дисципліни «Земельне 

право», міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них 

посиланням під час розкриття питань, які того потребують; здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки й узагальнення; демонстрація 

здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання з дисципліни «Земельне 

право»; виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й 

використанні навчально-програмного матеріалу; засвоєння основної та 

додаткової літератури дисципліни «Земельне право». 



4 

Теоретичні питання з дисципліни «Земельне право», винесені на розгляд, 

засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 

практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 

завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під 

час заняття з дисципліни «Земельне право» продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; невірне тлумачення норм закону та неповне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання з дисципліни «Земельне право»; порушено логіку 

відповіді та висновків під час відповіді на конкретне питання. 

2 

Теоретичні питання з дисципліни «Земельне право», винесені на розгляд, 

засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань з дисципліни «Земельне право» виконано, 

деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 

подальшого усунення. 

1 

Питання з дисципліни «Земельне право» не розкриті; практичне завдання 

не розв’язано; твердження, зазначені у відповіді не аргументовані; 

висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним або не 

зроблені; характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка 

складає КЗ неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 

відповіді, тому не відповіла на нього по суті. 

0 Відсутність на занятті 

 
 

 

 

 


