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 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

До основних чинних нормативно-правових актів, що регулюють відносини 

стосовно використання землі відносяться наступні:  

1.  Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141. 

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.  З  наступними змінами і 

доповненнями  

закони України: 

3.  «Про державний контроль за використанням та охороною земель», 

від 19.06.2003 № 963-IV 

4.   «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-XIV,  

5. «Про охорону земель» від 19.06.2003 № 962-IV, 

6. «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV, 

7.  «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV,  

8. «Про Державний земельний кадастр» Закон від 07.07.2011 № 3613-VI, 

С 01.01.2013 г. вступил в силу Закон Украины «О государственном земельном 

кадастре» от 07.07.2011 г. № 3613-VI, согласно которому издание государственных 

актов на право собственности на земельный участок прекращается. Вместо этого 

документом, удостоверяющим право собственности, стало свидетельство на право 

собственности. В случае необходимости подтвердить свое право собственности на 

земельный участок можно будет и извлечением из Государственного реестра прав 

на недвижимое имущество или Государственного земельного кадастра. 

9.  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток» від 05.06.2003 № 899-IV, 

10.  «Про державну експертизу землевпорядної документації» 

від 17.06.2004 № 1808-IV, 

11. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень Закон від 01.07.2004 № 1952-IV Закон від 01.07.2004 № 1952-IV 

Інші НПА 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 868 

Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 

13. постанова Кабінету Міністрів України:«Про затвердження Порядку 

ведення Державного земельного кадастру» від 17 жовтня 2012 р. № 1051 ,  

14. Порядок використання даних Реєстру прав власності на нерухоме 

майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об‘єктів нерухомого майна, 

Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна 

Затверджено Наказом Міністерства юстиції України 14.12.2012  № 1844/5 

15. Про затвердження Інструкції про порядок  ведення Державного реєстру 

обтяжень рухомого майна та заповнення заяв затверджено наказом Міністерство 

Юстиції України  29.07.2004  N 73/5  

16. ПОРЯДОК використання даних Реєстру прав власності на нерухоме 

майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об‘єктів нерухомого майна, 

Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна 

затверджено Наказом Міністерства юстиції України 14.12.2012  № 1844/5 

17. «Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, 

заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву 

(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу» Затверджено  постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 963 ,   

18. «Про надання земельних ділянок у постійне користування» 

постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2006 р. N 841  

19. , «Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між 

власниками земельних часток (паїв)» Постанова КМУ від 4 лютого 2004 р. N 122  

Слід також застосовувати висновки викладені у  рішеннях  Конституційного 

суду України (надалі КСУ) від 01.04.2010 року №10-рп/2010, щодо розмежування 

юрисдикції земельних спорів та від 22.09.2005 року №5-рп/2005 про постійне 

користування земельними ділянками та висновки Верховного суду України 

викладені у рішеннях Верховного Суду України, прийнятих в порядку виключного 

провадження (ст. 355 ЦПК України).  

20. Рекомендації ВГСУ від 02.02.10 р. № 04-06/15 «Про практику 

застосування господарськими судами земельного законодавства»  

21. постанова Пленуму ВСУ  від 19.03.10 р. № 2 (якою істотно змінено 

постанову від 16.04.04 р. № 7) «Про практику застосування судами земельного 

законодавства при розгляді цивільних справ»)  

22.  рішення КСУ від 01.04.10 р. № 10-рп/2010 за зверненням ВАСУ. 

23. Постанови Пленуму ВССУ № 3 від 01.03.2013 року «Про деякі питання 

юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» 

24. Так судам необхідно звернути увагу на останні постанови Верховного 

суду України у земельних відносинах за 2014рік: №6-15цc14 від 19.03.2014р., №6-

16цc14 від 21.05.2014р., №6-18цс14 від 16.04.2014р., №6-27цс14 від 30.04.2014р., 

№6-35цс14 від 14.05.2014р., №6-44цс14 від  04.06.2014р., №6-46цс14 від 

04.06.2014р. №6-48цс14 від 14.05.2014р., №6-55цc14 від 04.06.2014р., №6-67цс14 

від 25.06.2014р., тощо 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

 

Охарактеризувати земельне право як галузь права, розглянувши його 

поняття, предмет, метод, систему, принципи та джерела; ввести студентів у 

проблематику курсу, надати студентам базових, опорних знань з цієї теми, 

орієнтувати їх на самостійну роботу з вивчення цієї теми, у тому числі в процесі 

підготовки до семінарських занять та контрольних заходів, передбачених 

програмою курсу. 
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ВСТУП 
 
Цією лекцією з теми «Предмет, принципи і система земельного права» ми 

розпочинаємо вивчення навчальної дисципліни «Земельне право». Змістом цієї лекції є 

загальнотеоретичні положення галузі земельного права.  

Перед усім слід звернути увагу на те, що Україна досі перебуває на стадії кодифі-

кації законодавства. Прийняття Земельного Кодексу 21.10.2001року, Цивільного Кодексу, 

законів  України «Про оренду землі», «Про охорону земель», набрання чинності законом 

України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ви-

кликали суттєві зміни  у діючій процедурі оформлення та реєстрації права на землю. Так 

на протязі 12 років декілька разів змінювались органи, що реєструють права на землю, 

змінювалась процедура реєстрації та оформлення права власності, вимоги до змісту  ци-

вільних договорів, предметом яких є земельна ділянка. Велика кількість нормативно-

правових актів що  регулюють земельні відносини призводять до  неузгодженості  у за-

стосуванні окремих  норм права, оскільки виникають колізії у застосуванні норм різних 

нормативно-правових актів. 

Метою цієї лекції є охарактеризувати  земельне право як галузь права, 

розглянувши його поняття, предмет, метод, систему, принципи та джерела; ввести 

студентів у проблематику курсу, надати студентам базових, опорних знань з цієї теми, 

орієнтувати їх на самостійну роботу з вивчення цієї теми, у тому числі в процесі 

підготовки до семінарських занять та контрольних заходів, передбачених програмою 

курсу. 

Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми «Предмет, принципи і 

система земельного права » тісно пов‘язана із усіма наступними лекціями курсу, має 

базове теоретичне та методологічне значення для їх опанування студентами.  

Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: 

1) із загальною теорією держави і права. Саме загальна теорія права займається 

питаннями галузі права, її ознаками, визначає критерії самостійності галузі права; 

поняття «галузь права», «предмет галузі права», «метод галузі права», «правовідносини» 

розробляються на загальнотеоретичному рівні саме цією наукою; 

2) із конституційним правом. Основи правового регулювання  земельних відносин 

базуються на положеннях конституційного права; 

3) із цивільним правом, господарським правом, оскільки вони забезпечують 

загальне правове регулювання статусу фізичних та юридичних осіб приватного права, 

зокрема, суб‘єктів земельного права; крім того, ці галузі стосуються регулювання 

майнових та зобов‘язальних відносин в  земельному праві; 

4) із аграрним правом, оскільки саме земля є основним засобом аграрного 

виробництва; 

5) із адміністративним правом, оскільки  визначені земельні відносини мають 

характер відносин управління; 

6) із фінансовим, у тому числі податковим правом, оскільки   відносини в  з 

приводу справляння плати за землю також охоплюються предметом  земельного  права; 

7) із адміністративно-деліктним правом, оскільки відносини з приводу 

відповідальності за порушення земельного законодавства регламентуються відповідними 

нормами адміністративно-деліктного права; 

8) із кримінальним правом, оскільки деякі порушення земельного устрою мають 

характер кримінальних злочинів і є підставою для настання кримінальної 

відповідальності. 
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І. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

Відповідно до ст. І4 Конституції України земля є основним національним 

багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Це конституційне 

положення закріплено і в  Земельному кодексі України, прийнятому 25 жовтня 

2001 р. та введеному в дію з 1 січня 2002 р. Воно має принципово важливе 

значення для врегулювання земельних відносин.
.
 Земельні відносини являють 

собою самостійний вид суспільних відносин і характеризуються істотними 

особливостями які зумовлені предметом регулювання – використанням  та 

охороною земельних ресурсів країни. 

Як об'єкт природи земля володіє унікальними для людини і суспільства 

властивостями. Вона є основою життя та діяльності людей, які на ній проживають. 

Як природний об'єкт земля має такі найважливіші функції: вона є засобом 

виробництва у сільському і лісовому господарстві та просторовим базисом для 

розміщення будинків, будівель і споруд. Земля існує незалежно від волі людини як 

загальна умова і предмет людського життя. Вона є просторовим базисом як для 

розміщення різних об'єктів, так і для таких природних об'єктів, як ліси, води, 

рослинність тощо. Родючість значною мірою визначає споживну вартість землі, її 

корисність і здатність у поєднанні з працею бути джерелом одержання 

сільськогосподарської і лісової продукції. 

Відповідно до ст. 1 Земельного кодексу (ЗК) України земля є основним 

національним багатством. 

Поняття «земля» в залежності від контексту використовується у багатьох 

розуміннях: (1) як планета, (2) як суходіл, (3) як ґрунти - верхній шар земної поверхні, 

придатний для життя рослин, (4) як економічна категорія - загальний засіб праці і 

основний засіб виробництва у сільському господарстві, (5) як територія з угіддями, 

якою хтось володіє, територія з правовим режимом, тощо. В межах одного розуміння 

можуть також існувати різні підходи до наповнення поняття «земля» конкретним 

змістом.  

Термін «земля» може розглядатися в різних аспектах – як 1)природний 

об'єкт,2) планета (земна куля),3) частина космічної системи. Як земна куля 

(планета) земля є об'єктом правового регулювання міжнародного права. Водночас 

вона може розглядатися як середовище проживання людини, що охоплює земну і 

повітряну оболонку земної кулі, її надра, поверхню і ландшафт,тваринний і 

рослинний світ. У іншому значенні земля є об'єктом правового регулювання 

екологічного і природноресурсового права. У цьому значенні зазначений термін 

виступає тоді, коли земля розглядається як об'єкт правового регулювання 

земельного права. При цьому під терміном «земля» розуміється розташована над 

надрами частина земної поверхні, яка називається ґрунтовим шаром і розташована у 

межах території, на яку поширюється суверенітет держави. 

Виходячи із положень законодавства, а також із підходів, що висловлюються у 

науці земельного права, видається, що в земельному праві поняття "земля" вжива-

ється у розумінні земної поверхні та простору над та під нею на висоту та глиби-

ну, необхідну для використання земельної ділянки за цільовим призначенням (у 

тому числі її забудови), включаючи ґрунтовий покриву межах цього простору. 
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Земля стає об'єктом земельних відносин тому, що використовується людьми, 

які привласнюють продукти землі і використовують її корисні властивості. При 

цьому земля продовжує залишатися об'єктом природи. Особливості земельних 

відносин полягають в тому, що їх виникнення і розвиток безпосередньо пов'язані з 

об'єктивними закономірностями розвитку людського суспільства і суспільного 

виробництва. 

Земельне право виходить із множинності суб'єктів права власності на 

землю і видів прав на земельні ділянки. Воно регулює поведінку суб'єктів 

земельних прав у сфері раціонального використання та охорони землі, земельного 

обігу, встановлює порядок діяльності державних органів щодо організації 

раціонального використання і охорони земель, а також захищає права та інтереси 

громадян і юридичних осіб, пов'язані з використанням земельних ділянок у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства. 

Земельне право як галузь права становить сукупність правових норм, які 

регулюють суспільні земельні відносини. Для виокремлення самостійної галузі в 

системі права необхідна наявність предмету і методу правового регулювання, 

кодифікаційного акту законодавства й об'єктивної зацікавленості суспільства у ньому. 

Головним критерієм такого виокремлення є наявність спеціального, особливого 

предмета правового регулювання. 

Предметом земельного права, як і будь-якої іншої галузі права, є визначене 

коло суспільних відносин, що регулюються його нормами. Щоб стати предметом 

особливої галузі права, ці відносини повинні мати специфіку, яка відрізняла б, їх від 

суспільних відносин, врегульованих нормами інших галузей права. Земельні 

відносини, виступаючи самостійним видом суспільних відносин, мають певну 

специфіку, яка обумовлена специфікою їхнього об'єкта – землі. 

У земельному законодавстві є норми, які регулюють відносини, що мають 

характер цивільно-правових: договорів із земельними ділянками, спадкування, 

відшкодування збитків тощо. Такі відносини можуть регулюватися нормами 

цивільного законодавства лише тоді, коли вони не врегульовані земельно-правовими 

нормами. Таким чином, предметом земельного права є суспільні відносини, 

обумовлені специфічними властивостями землі як їх об'єкта у тій частині, у якій 

вони регулюються нормами земельного права. 

Отже, регулювання земельних відносин ґрунтується на: поєднанні 

врегулювання використання землі як природного ресурсу, територіального базису 

та основного засобу виробництва; різноманітті форм власності на землю та інші 

природні ресурси; достатності повноважень органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування щодо врегулювання земельних відносин на своїх 

територіях: визнанні рівності учасників земельних відносин у здійсненні захисту 

своїх прав на землю; державному управлінні використанням та охороною 

земельних ресурсів незалежно від форм власності та інших прав на землю.  

Усе викладене вище дає підстави зробити висновок про те, що земельне право 

є самостійною галуззю права, яка становить систему правових норм, що регулюють 

земельні відносини з метою забезпечення раціонального використання земель, їх 

охорони від негативного впливу, захисту прав громадян та юридичних осіб на землю і 

додержання встановленого правопорядку в галузі земельних відносин. 
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Межі предмета правового регулювання можуть бути уточнені за допомогою 

методу, притаманного тій чи іншій галузі права. Земельне право як самостійна 

галузь правової системи має свій метод регулювання земельних відносин. 

Метод земельного права становить собою відповідні характеру земельних 

відносин способи та прийоми впливу на поведінку їх учасників, які відповідають 

характеру і природі землі як природного надбання, життєво необхідного усім 

громадянам. Він складається зі встановлених земельно-правовими нормами прав та 

обов'язків учасників земельних відносин і примусових заходів, що застосовуються 

до цих осіб, у разі недодержання ними правових норм. Особливості земельних 

відносин дістають вияв у специфічному поєднанні застосовуваних у земельному 

законодавстві методів їх правового регулювання. При цьому завданням правового 

регулювання є забезпечення відповідної поведінки учасників земельних відносин. 

Його сутність полягає в офіційному виданні правової норми, яка закріплює моделі 

поведінки учасників земельних відносин. 

У юридичної літературі вирізняють імперативний, притаманний публічному 

праву, і диспозитивний методи регулювання суспільних відносин. 

Державно-владний (імперативний) метод спрямований на забезпечення 

юридичних обов'язків, установлених державою. Передбачає вплив на учасників 

земельних відносин за допомогою видання обов'язкових до виконання 

розпоряджень і встановлення заборон. Імперативний метод застосовується у сфері 

здійснення основних функцій державного управління: ведення державного 

земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель, планування використання 

земель, надання та вилучення земель державної та комунальної власності, відносин 

у сфері охорони природи. 

Диспозитивний метод притаманний регулюванню відносин власників 

земельних ділянок з приводу використання землі. Власник має право на свій розсуд 

розпоряджатися належною йому земельною ділянкою в межах, установлених 

законом. Застосування диспозитивного методу правового регулювання земельних 

відносин найбільш характерне для цивільно-правових угод із земельними 

ділянками, де свобода волевиявлення суб'єкта є найбільшою. 

У спеціальній літературі виокремлюють три основні види диспозитивного 

методу регулювання земельних відносин: рекомендаційний, санкціонуючий і 

делегуючий. 

Рекомендаційний метод полягає в наданні суб'єктові земельних відносин 

можливості альтернативної поведінки залежно від поставленої мети. 

Санкціонуючий метод виявляється в тому, що рішення про реалізацію 

земельних повноважень суб'єкт земельних правовідносин приймає самостійно, але 

воно набуває юридичної сили лише після його затвердження відповідним 

компетентним органом. 

Делегуваючий метод полягає в наданні прав і свобод суб'єктам земельних 

відносин з того чи іншого кола правомочностей. Наприклад, права самостійно 

господарювати на землі, право власника заповідати належну йому земельну 

ділянку та ін. 

Земельне законодавство встановлює також певну ієрархію співвідношення 

прав та обов'язків суб'єктів земельних відносин. Це співвідношення виражено у 

визначенні сфер застосування таких класичних методів правового регулювання, як 

імперативний і диспозитивний методи. Поєднання двох методів правового 
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регулювання є основною ознакою методу правового регулювання земельних 

відносин. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 

Таким чином, можна визначити, що земельне право як галузь права 

становить сукупність правових норм, які регулюють суспільні земельні відносини. 

Таким чином, пропонуємо визначити земельне право як галузь права як систему 

правових норм, що регулюють відносини, пов'язані із використанням, охороною та 

відтворенням землі як частини земної поверхні із простором над та під нею, 

необхідним для її цільового використання (у тому числі будівництва), включаючи 

розташований у межах цього простору ґрунтовий покрив. 

Для виокремлення самостійної галузі в системі права необхідна наявність 

предмету і методу правового регулювання, кодифікаційного акту законодавства й 

об'єктивної зацікавленості суспільства у ньому. Головним критерієм такого 

виокремлення є наявність спеціального, особливого предмета правового 

регулювання.  

Предметом земельного права, як і будь-якої іншої галузі права, є визначене 

коло суспільних відносин, що регулюються його нормами. Щоб стати предметом 

особливої галузі права, ці відносини повинні мати специфіку, яка відрізняла б, їх 

від суспільних відносин, врегульованих нормами інших галузей права. Земельні 

відносини, виступаючи самостійним видом суспільних відносин, мають певну 

специфіку, яка обумовлена специфікою їхнього об'єкта – землі. 
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ІІ. СИСТЕМА ТА ПРИНЦИПИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

Будь-яка галузь права має свою систему.  

Під системою земельного права розуміють сукупність правових інститутів, 

кожен з яких складається з групи юридичних норм, що регулюють однорідні 

земельні відносини, які характеризуються певною єдністю. Так, правові норми, що 

регулюють правовий режим окремих категорій земель, утворюють правові 

інститути земель сільськогосподарського призначення, водного фонду тощо. Два й 

більше інститутів можуть бути об'єднані в один, більш складний. Прикладом цього 

є інститут державного управління земельними ресурсами, який охоплює інститут 

державного контролю за використанням і охороною земель та інститут ведення 

державного земельного кадастру і здійснення землеустрою. Отже, правовий 

інститут – це  система взаємозалежних правових норм, які регулюють відносно 

відособлену групу однорідних суспільних відносин. 

Земельно-правові норми становлять норми, об'єктом регулювання яких є 

земля, що є одночасно як нерухомим майном, природним об'єктом і об'єктом 

господарювання. Більшість норм земельного права належать до матеріальних норм. 

Водночас у ньому є процесуальні норми, що утворюють механізм реалізації 

матеріальних норм. 

Кожен правовий інститут посідає у структурі земельного права певне місце. 

Найважливіші земельно-правові норми, які визначають сутність земельного права, 

утворюють загальні інститути, а ті, що регулюють окремі види земельних 

відносин, – спеціальні. Така диференціація норм, які визначають зміст земельного 

права як галузі права, відповідає усталеній традиції поділу галузі права на загальну 

й особливу частини.  

Сукупність інститутів, що охоплюють відправні, загальні положення, 

принципи, дія яких поширюється на всі або більшість регульованих земельним 

правом відносин, становить загальну частину цього права. До неї зазвичай 

включають інститут права власності на землю (земельні права громадян і 

юридичних осіб, котрі є власниками земельних ділянок, підстави виникнення, 

зміни і припинення прав на землю), інститут права землекористування тощо. Ці 

інститути впливають на формування змісту і складу інститутів особливої частини 

земельного права. 

Особлива частина земельного права є більш конкретною. Її інститути 

підпорядковані інститутам загальної частини, а їх зміст стосується певного виду 

земельних відносин. У цій частині містяться інститути, які визначають правовий 

режим окремих категорій земель залежно від їх цільового призначення. 

Основу правового регулювання земельних відносин становлять принципи, 

які відображають характер і тенденції розвитку земельного права. Принципами 

права прийнято вважати основні положення, вихідні ідеї, які визначаються 

універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і які відбивають 

істотні положення права. Принципи земельного права реалізуються шляхом 

відтворення основних положень у земельному законодавстві. Вони пронизують 

його систему та вдосконалюються разом з розвитком зазначених положень. З 

урахуванням цього принципи земельного права можна поділити на конституційні, 

загальноправові та спеціальні. 
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Конституційні принципи є універсальними, які притаманні усім галузям 

права. Тому немає потреби їх розглядати у межах земельного права.  

Загальноправові принципи – це результат відображення конституційних 

принципів у земельному законодавстві. Згідно зі ст. 5 ЗК земельне законодавство 

ґрунтується на таких принципах: 1) поєднання особливостей використання землі як 

територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва; 

2) забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, 

територіальних громад та держави; 3) невтручання держави в здійснення 

громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх прав 

щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім випадків, 

передбачених законом; 4) забезпечення раціонального використання та охорони 

земель; 5) забезпечення гарантій прав на землю; 6) пріоритету вимог екологічної 

безпеки. Однак деякі науковці слушно зауважують, що у зазначеній статті не 

названо такі вихідні, базові засади (принципи) земельного законодавства, як 

першочергове забезпечення прав на землі громадян; поєднання публічних і 

приватних інтересів під час землекористування; пріоритетність правового режиму 

земель сільськогосподарського призначення; посилена охорона грунтів. 

Спеціальні принципи утворюють систему, що грунтується на структурній 

організації системи земельного права. До них належать наведені нижче принципи.  

Принцип цільового і раціонального використання земель. Він пронизує 

зміст усіх інститутів земельного права, виходячи з того, що цільове призначення 

земель – це встановлені законодавством порядок, умови, межа експлуатації 

(використання) земель для конкретних цілей з урахуванням категорій земель, які 

мають особливий правовий режим. 

Відповідно до ст. 19 ЗК землі за основним цільовим призначенням 

поділяються на 9 категорій: 1) землі сільськогосподарського призначення; 2) землі 

житлової та громадської забудови; 3) землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення; 4) землі оздоровчого призначення; 5) землі 

рекреаційного призначення; 6) землі історико-культурного призначення; 7) землі 

лісогосподарського призначення; 8) землі водного фонду; 9) землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Віднесення 

земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Зміна 

цільового призначення земель провадиться лише у встановленому порядку 

спеціально уповноваженими на те органами, а саме: органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих 

земель у власність або надання їх у користування, вилучення (викуп) земель, про 

створення об'єктів природоохоронного та історико-культурного призначення, а 

також затверджують проекти землеустрою. 

Земельне законодавство чітко визначає лише поняття цільового призначення 

категорії земель, а не поняття аналогічного призначення конкретної земельної 

ділянки, сприймаючи їх як тотожні. Цільове призначення є одним з основних 

принципів регулювання земельних відносин. З ним пов'язано багато правових 

норм, які регламентують різні аспекти використання земельних ділянок. Тому під 

цільовим призначенням конкретної земельної ділянки треба розуміти встановлену 

компетентним органом під час надання останньої межі експлуатації (використання) 

з конкретною метою відповідно до затверджених планів розвитку певної території і 
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зонування земель, а також правового режиму відповідної категорії земель. Суб'єкти 

земельних відносин повинні використовувати землі за їх цільовим призначенням. 

Ні власник, ні користувач або орендар не вправі на свій розсуд змінювати цільове 

призначення земельної ділянки. Суть раціонального використання земель полягає в 

одночасному забезпеченні їх ефективного використання. Законодавством 

передбачені спеціальні вимоги до збереження родючості земель, підвищення їх 

врожайності, збереження і відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності 

природних і придбаних якостей землі. Встановлені певні вимоги до розміщення 

об'єктів, з метою запобігання негативного впливу на стан земель, всього 

навколишнього природного середовища. 

Принцип особливого правового режиму земель відповідних категорій 

безпосередньо передбачений ч. 2 ст. 18 ЗК. Він дістає вияв у правовому 

забезпеченні раціонального та ефективного використання усіх земель нашої країни. 

Адже згідно з ст. 14 Конституції земля є основним національним багатством, що 

знаходиться під особливою охороною держави. «Правовий режим землі» – це 

теоретичне поняття, яке узагальнює правову характеристику землі як об'єкта 

земельних відносин і містить вказівку на коло найважливіших правових відносин, 

які складаються з приводу землі. Застосування зазначеного терміна має важливе 

значення для визначення порядку використання та охорони земельної ділянки. 

Основними елементами цього поняття є право власності на землю та інші права на 

неї, управління використанням та охороною земель, правова охорона земель і 

заходи відповідальності за порушення земельного законодавства 

Практичне значення використання поняття «правовий режим землі» полягає 

в тому, що його вживання дає можливість визначити порядок використання й 

охорони певної категорії земель, тобто встановлювати особливості змісту права 

власності стосовно тієї чи іншої категорії земель, можливості використання 

відповідних титулів прав на землю, особливості управління використанням та 

охороною земель тощо. Отже, під правовим режимом земель необхідно розуміти 

встановлений правовими нормами порядок та умови використання за цільовим 

призначенням земель усіх категорій і форм власності, забезпечення й охорону прав 

землевласників і землекористувачів, здійснення державного управління 

земельними ресурсами, контролю за раціональним використанням землі і 

додержанням земельного законодавства, ведення земельного кадастру, 

моніторингу землі, здійснення землеустрою, внесення плати за землю і 

застосування юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства. 

Дозволене використання земельної ділянки становить користування 

останньою з урахуванням її цільового призначення, встановлених обмежень та 

обтяжень. Воно визначається на основі зонування земель, містобудівної і 

землевпорядної документації. Перелік вимог до дозволеного використання 

земельної ділянки встановлюються незалежно від прав на неї. 

Вимоги можуть поширюватись на способи використання земельної ділянки 

(зокрема, передбачати заборону тих з них, які призводять до деградації земель, 

зниження родючості ґрунтів, погіршення стану навколишнього природного 

середовища); компактність, висоту і глибину забудови, здійснюваної відповідно до 

містобудівної документації та будівельних норм і правил; розміщення соціально-

культурних, комунально-побутових, промислових та інших будинків, будівель, 

споруд у межах відповідної зони або земельної ділянки; види використання, які 
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справляють негативний вплив на здоров'я людини або пов'язані з підвищеною для 

неї небезпекою; гранично припустимі норми навантаження на навколишнє 

природне середовище; збереження земельних насаджень тощо. 

Принцип пріоритетності сільськогосподарського використання земель 

та їх охорони. Чинне земельне законодавство ґрунтується на закріпленні 

пріоритету правового регулювання земель сільськогосподарського призначення. 

Це означає, що землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні 

надаватися насамперед для сільськогосподарського використання. Для 

несільськогосподарських потреб мають надаватися землі, непридатні для ведення 

сільського господарства, або сільськогосподарські угіддя гіршої якості. Земельне 

законодавство встановлює також спеціальні вимоги до охорони земель 

сільськогосподарського призначення, запроваджуючи стандарти і нормативи щодо 

їх охорони і відтворення родючості ґрунтів. 

Принцип державного контролю за використанням і охороною земель. 

Згідно зі ст. 14 Конституції земля знаходиться під особливою охороною держави. 

Тому зазначений принцип передбачає наявність спеціальних організаційно-

правових засобів здійснення контролю за використанням та охороною земель. 

Державний контроль за цим здійснюється органами земельних ресурсів, а за 

додержанням законодавства щодо охорони земель – органами з питань екології і 

природних ресурсів. 

Принцип забезпечення захисту прав юридичних осіб і громадян на 

землю. Зміст цього принципу розкривається у нормах земельного законодавства, 

яке передбачає такі спеціальні способи зазначеного захисту: визнання прав; 

відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і 

запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку 

порушення прав; визнання правочину недійсним; визнання недійсними рішень 

органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування; відшкодування 

заподіяних збитків, а також інші, передбачені законом способи. Крім того, в 

земельному законодавстві передбачені спеціальні гарантії прав власників у 

випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб або відчуження 

(вилучення) їх з мотивів суспільної необхідності. 

Отже, під принципами земельного права треба розуміти закріплені у 

земельному законодавстві керівні засади, які виражають сутність норм земельного 

права й основні напрями правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з 

раціональним використанням та охороною земель. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 

Таким чином, земельне право як галузь права характеризує і його специфічна 

система, і принципи. Система земельного права головним чином відображає та 

характеризує предмет земельного права. Система земельного права багато в чому 

визначається органічним сполученням нормативних підсистем, які регулюють той 

чи інший різновид земельних відносин. Принципи земельного права дають змогу 

скласти уявлення про основну спрямованість державно-правової політики у цій 

сфері, про суспільне призначення галузі земельного права 
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ІІІ. ДЖЕРЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА ТА ЙОГО МІСЦЕ В ПРАВОВІЙ 

СИСТЕМІ УКРАЇНИ  

 

В юриспруденції термін «джерела права» прийнято розглядати у двох 

аспектах: матеріальному та формально-юридичному. В матеріальному аспекті під 

джерелами права розуміють соціально-економічні умови життя суспільства, які 

детермінують правотворчу діяльність органів державної (публічної) влади та 

обумовлюють її результат – зміст права як регулятора суспільних відносин. У 

формально-юридичному значенні термін «джерела права» означає способи та 

форми правотворчої діяльності органів публічної влади, результатом якої є правові 

акти, що містять правові норми. 

У науці земельного права джерела права вивчаються в формально-

юридичному значенні. Отже, джерелами права визнається зовнішня форма 

вираження загальновизнаних правил поведінки, які є обов'язковими для 

дотримання, виконання та слідування всіма особами, що мають юридичний зв'язок 

із державою (громадянство) чи перебувають на її суверенній території. 

Як свідчить історія права, воно знаходить своє об'єктивне, зовнішнє 

вираження в різних джерелах. Зокрема, до джерел права належать: правовий 

звичай, судовий прецедент та закон (нормативно-правовий акт). Правовий звичай є 

характерним, найпоширенішим, а то й єдиним джерелом права на ранніх етапах 

розвитку держави. З переходом суспільства, організованого в державу, до більш 

розвинених соціально-економічних формацій роль звичаєвого права починає 

знижуватися, поступаючись місцем писаним джерелам права – судовим 

прецедентам та нормативно-правовим актам. 

В Україні прийняті та діють велика кількість нормативно-правових актів, які 

регулюють суспільні земельні відносини і які у своїй сукупності складають 

земельне право як самостійну галузь українського права. 

Наявність відповідних джерел земельного права, тобто нормативно-правових 

актів, що регулюють ті чи інші суспільні земельні відносини, є важливою 

передумовою існування відповідної самостійної галузі права земельного права 

України. Отже, джерелами земельного права є прийняті уповноваженими 

державою органами влади нормативно-правові акти, які містять правові норми, що 

регулюють суспільні земельні відносини відповідно до земельної політики 

держави. 

Класифікація джерел земельного права. Нормативно-правові акти як 

джерела земельного права України не є однорідними, їх структура відображає 

складність, структуровану ієрархічність органів влади та правової системи країни в 

цілому і охоплює правові акти різної юридичної сили та правової спеціалізації. 

Відображаючи структуру державної (публічної) влади, правовий статус і 

компетенцію органів влади, що видають нормативно-правові акти, а також 

характер самих актів, нормативно-правові акти як джерела земельного права 

знаходяться між собою в суворій ієрархічній підпорядкованості. 

За пріоритетністю земельно-правових норм у нормативно-правових актах, що 

регулюють суспільні земельні відносини, їх можна розподілити на дві групи. До 

першої групи належать нормативно-правові акти, всі або переважна більшість норм 

яких спрямована на регулювання тих чи інших земельних відносин. Такі 

нормативно-правові акти називаються спеціалізованими. Прикладом 
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спеціалізованих актів є Земельний Кодекс України, Закон України «Про 

землеустрій» від 22 травня 2003 р. тощо. Спеціалізовані земельні нормативно-

правові акти становлять значну частину джерел земельного права України 

Разом із тим, у дійсності земельні відносини досить тісно переплітаються з 

іншими видами суспільних відносин. Тому суспільні земельні відносини 

регулюються й нормативно-правовими актами, основне призначення яких полягає 

в регулюванні інших суспільних відносин (цивільних, господарських, екологічних, 

адміністративних тощо) і які містять окремі правові норми, присвячені 

регулюванню певних земельних відносин. Саме ці акти складають другу групу. 

Так, до актів цієї групи належать закони України «Про основи містобудування» від 

16 листопада 1992 р., «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 

лютого 1992 р., «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. та ін.   

Важливою особливістю земельного права України є наявність 

кодифікованого систематизуючого законодавчого акта – ЗК України. Його головне 

завдання полягає у встановленні вихідних, принципових положень правового 

регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення земельних 

ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного 

впливу господарської та іншої діяльності на земельний фонд, збереження 

родючості ґрунтів, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних 

територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною. 

За юридичною силою джерела земельного права поділяються також на 

закони та підзаконні акти. В основу такого розподілу покладена юридична сила 

нормативних актів. Маючи найвищу юридичну силу, закони посідають головне 

становище в ієрархічній структурі земельного та інших галузей законодавства, а всі 

інші нормативні акти видаються на основі, в розвиток й у виконання вимог законів, 

через що називаються підзаконними актами. 

За суб'єктом видання земельно-правових актів як джерел земельного права 

вони поділяються також на акти органів законодавчої й виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, а також інші джерела земельного права. Верховна Рада 

України як єдиний орган законодавчої влади приймає, крім законів, нормативно-

правові акти у формі постанови. 

Як правило, постановами уточнювалися строки й порядок введення в дію 

законів. Однак, ряд постанов Верховної Ради України мають характер 

самостійного нормативно-правового акта та є джерелом земельного права. До 

таких постанов належать, наприклад, Постанова Верховної Ради України від 18 

грудня 1990 р. «Про земельну реформу» та Постанова Верховної Ради «Про 

прискорення земельної реформи та приватизації землі» від 13 березня 1992 р. 

Значна роль у галузі правотворчості належить Президенту України. В 

межах своєї компетенції і на основі Конституції та законів України він приймає 

нормативні укази й розпорядження (зокрема з питань регулювання земельних 

відносин). Президент України фактично виступає організатором реформування 

відносин землекористування.   

Кабінет Міністрів України на основі й на виконання Конституції та законів, 

указів і розпоряджень Президента України видає постанови й розпорядження, які є 

обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями, 

посадовими особами та громадянами. Так, Кабінетом Міністрів України прийнято 
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постанову «Про порядок визначення й відшкодування збитків власникам землі й 

землекористувачам» від 19 квітня 1993 р.
 

Прийняті закони з питань регулювання земельних відносин у багатьох 

випадках містять прямі вказівки Кабінету Міністрів України щодо прийняття 

відповідних нормативно-правових актів. Це підвищує роль урядових постанов. 

Наприклад, виконуючи пряме розпорядження ст. 126 ЗК України, Кабінет 

Міністрів постановою від 2 квітня 2002 р. затвердив форми державного акта на 

право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного 

користування землею. 

Джерелами земельного права виступають також акти відповідних 

міністерств, державних комітетів, відомств, органів господарського управління й 

контролю, на які законодавством покладено функції організації раціонального 

землекористування, а також охорони земельних ресурсів. До таких органів 

належать Державне агентство земельних ресурсів України, Міністерство екології 

та природних ресурсів України, Держане агентство лісових ресурсів України та 

інші відомства. 

Відомчі підзаконні акти нормативного характеру видаються, як правило, з 

питань, віднесених до компетенції відомства, але нерідко мають міжвідомчий 

характер. Найчастіше вони іменуються постановами, наказами, інструкціями тощо.   

За дією в часі нормативно-правові акти як джерела земельного права 

поділяються на чинні та такі, що були чинними протягом певного періоду часу 

раніше, але втратили чинність. До останніх належать нормативно-правові акти, які 

регулювали земельні відносини не в давні часи, а в період новітньої історії, як 

правило, протягом останніх 10-30 років. Справа в тому, що значна частина 

земельних ділянок у нашій країні виникли як окремі об'єкти земельних прав, тобто 

були надані у користування або у власність, задовго до прийняття чинного ЗК 

України і мають тривалу правову історію. Певна частина таких земельних ділянок 

неодноразово змінювала своїх користувачів та власників, а також категорійну 

належність та інші елементи їх правового режиму. Відповідно на практиці досить 

часто виникають спори щодо прав на земельну ділянку, які виникли під час дії 

одного чи більше нормативно-правових актів, що послідовно втратили чинність, а 

спір має вирішуватися в цей час. Оскільки зміст прав на відповідні земельні 

ділянки визначався нормативно-правовими актами, що діяли раніше, то без їх 

використання неможливо вирішити земельний спір. У таких випадках суди та інші 

органи, які компетентні розглядати земельні спори, застосовують при їх розв'язанні 

не тільки чинні нормативно-правові акти, а й такі, що втратили чинність. 

Земельне право є складовою частиною національної правової системи і 

знаходиться в тісному взаємозв'язку з іншими галузями права. Його місце у системі 

права визначається роллю і значенням правового регулювання земельних відносин, 

які складають предмет цієї галузі. 

Земельне право як складова частина системи права України тісно 

пов'язана з іншими галузями вітчизняної системи права. Це залежить від 

ступеня взаємопроникнення відповідних груп суспільних відносин та засад їх 

законодавчого врегулювання. При цьому воно визначається тим, що земельне 

право становить фундаментальні засади для певних галузей права. Таке значення 

земельного права має місце у врегулюванні усього комплексу природно-ресурсних 

відносин. Для інших суспільних відносин, які врегульовані відповідними галузями 
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права, земельне право має основоположне значення, коли вони випливають із 

відносин, пов'язаних з використанням та охороною земельних ресурсів, зокрема 

природоохоронних, підприємницьких тощо. 

Земельне право тісно пов'язане з конституційним правом, норми якого 

мають основоположне значення, як для нього, так і для усіх галузей правової 

системи. При цьому відмітною рисою земельного права є те, що предмет його 

регулювання становлять економічні відносини. Так, у нормах земельного права 

закріплено поділ земель на відповідні категорії, визначено цільове призначення 

кожної з категорій зі встановленням відповідного правового режиму, зафіксовано 

положення, пов'язані з вирішенням питань розміщення виробничих об'єктів і 

використання земель як основного засобу виробництва в сільському і лісовому 

господарстві тощо. А норми конституційного права визначають державний устрій 

нашої держави, її адміністративно-територіальний поділ, територію тощо. При 

регулюванні земельним правом відносин з приводу землі як території вона 

розглядається як територіальний базис розміщення продуктивних сил. Норми ж 

конституційного права регулюють питання організації та визначення меж території 

як обов'язкової ознаки держави. 

Земельне право має тісний зв'язок з адміністративним правом. У багатьох 

випадках адміністративно-правові акти є підставою виникнення, зміни або 

припинення земельних відносин. Так, в адміністративному порядку вирішуються 

питання відведення земельних ділянок, встановлення їх меж, видачі 

правовстановлюючих документів, здійснення контролю за додержанням 

земельного законодавства, притягнення до адміністративної відповідальності осіб, 

винних у його порушенні тощо. 

Крім того, зв'язок земельного й адміністративного права дістає вияв у 

застосуванні імперативних методів регулювання певних суспільних відносин. 

Проте предмети цих галузей відображають принципові відмінності між ними. Так, 

предметом адміністративного права є діяльність органів виконавчої влади, у тому 

числі у сфері раціонального використання й охорони земель. Адміністративне 

право визначає характер діяльності цих органів, їх компетенцію щодо здійснення 

відповідних управлінських функцій. У земельному праві окремі елементи 

адміністративної підпорядкованості дістають вияв під час вирішення питань, 

пов'язаних з порядком набуття і припинення права власності на земельну ділянку і 

права користування нею, з правами й обов'язками землевласників та 

землекористувачів, зі встановленням правового режиму різних категорій земель 

тощо. Однак при цьому функції і компетенція органів державної влади і місцевого 

самоврядування, які здійснюють регулювання земельних відносин, обмежені 

нормами земельного законодавства. Крім того, специфіка земельних відносин 

породжує необхідність здійснення специфічних функцій управління, наприклад, 

таких, як ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, 

здійснення землеустрою тощо. 

Важливе значення для земельного права має його зв'язок з цивільним 

правом. Проявом цього зв'язку є тісне переплетення земельних і майнових 

відносин, обумовлене зв'язком права на земельну ділянку з правом на насадження, 

будівлі, посіви, які знаходяться на ній. Зазначений зв'язок дістає вияв і при 

визначенні суб'єктів права власності на землю, встановленні земельного сервітуту, 

під час судового захисту земельних прав громадян і юридичних осіб, регулюванні 
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договірних відносин, пов'язаних із земельними ділянками, відшкодуванні збитків, 

завданих порушенням земельного законодавства тощо. 

Особливості землі як об'єкта правового регулювання обумовлюють 

відмінності у методах і принципах між цивільним і земельним правом. Так, у 

цивільному праві домінує принцип свободи волевиявлення суб'єктів регульованих 

ним відносин, тобто воно виходить з автономії волі цих суб'єктів, недопустимості 

втручання у приватні справи тощо. 

У земельному праві превалюють елементи, притаманні публічно-правовому 

регулюванню земельних відносин і встановленню межі реалізації права власності 

на землю. Причому воно не тільки наділяє суб'єктів права земельної власності 

правами, а й покладає на них обов'язок використовувати землю за її цільовим 

призначенням. 

Особливості землі як природного ресурсу зумовлюють необхідність 

нормування площ земельних ділянок, а екологічні й соціальні інтереси суспільства 

– необхідність державного контролю за використанням та охороною земель, 

здійсненням відповідних правочинів, а також обов'язкової державної реєстрації 

прав на землю. Отже, цивільне право ґрунтується на забезпеченні майнових прав 

суб'єктів, а земельне – на  забезпеченні використання й охорони земель як основи 

життя та діяльності людей. 

Зв'язок земельного права з природноресурсовим правом обумовлений тим, 

що використання природних ресурсів без використання такого просторового 

базису, як земля, неможливе. Свідченням самостійності окремих видів 

природноресурсових відносин (гірничих, водних, лісових тощо) є роздільна 

кодифікація відповідного законодавства. Причому в законодавстві про природні 

ресурси передбачені спеціальні норми, які враховують їх взаємозв'язок і 

регулюють питання запобігання несприятливим екологічним наслідкам впливу 

використання одних природних ресурсів на інші. 

Наявність зв'язку між земельним та екологічним правом пояснюється 

визнанням землі об'єктом навколишньої природного середовища, який функціонує 

у складі екосистеми і знаходиться в екологічному взаємозв'язку і взаємодії з цим 

середовищем. Регулюючи переважно економічні земельні відносини, що 

виникають у зв'язку з наданням і вилученням земель, а також додержанням 

порядку їх використання, земельне право водночас містить норми, які 

передбачають спеціальні вимоги до забезпечення збереження навколишнього 

природного середовища. 

А в екологічному законодавстві є багато норм загального і спеціального 

характеру, спрямованих на забезпечення охорони земель від несприятливого 

антропогенного впливу. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

 

Таким чином, джерела земельного права являють собою форми зовнішнього 

вираження і закріплення норм цієї галузі права. Джерела земельного права 

характеризуються значною кількістю, різноманітністю. Їх система характеризує 

комплексний характер земельного права як галузі права та у відомій мірі 

відображає систему земельного права. Земельне  право є самостійною галуззю 

права, має свій предмет і метод регулювання. В той же час земельне право – не  
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відособлене право, бо має цілий ряд питань, за якими стикається з іншими 

галузями права. Застосування норм земельного права тісно пов'язується із 

застосуванням правових норм інших галузей права, а також враховуються 

принципи цих галузей. Найбільший зв'язок земельне право має з конституційним, 

цивільним, адміністративним та екологічним правом. 
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IV. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАУКА ТА УЧБОВА ДИСЦИПЛІНА. 

 

Наука земельного права –  це галузева юридична наука, предметом 

дослідження якої є земельні відносини, земельне право як галузь права, його 

система, предмет та методи правового регулювання, земельно-правові норми та 

правові інститути. земельне законодавство як система, практика його застосування, 

а також окремі нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини з 

точки зору закономірностей їх виникнення, змісту, функціонування, взаємодії, 

розвитку, напрямів удосконалення. 

Специфічною рисою земельно-правової науки, що належить до групи 

суспільних (соціальних) наук, є її органічний зв'язок з науками екологічного, 

аграрного права, а також з природничими науками. 

Функції науки земельного права: пізнавальна, описова, інтерпретаційна, 

прогностична, евристична, практико-прикладна. методологічна та ідеологічно-

виховна. 

Сучасний період розвитку земельно-правової науки передбачає необхідність 

активізації евристичної, прогностичної та практико-прикладної функцій, що 

зумовлено об'єктивною потребою розробки науково обґрунтованих рекомендацій 

щодо подальшого розвитку земельного законодавства в умовах земельної та 

аграрної реформ. 

Процес розвитку земельно-правової науки розпочався ще на початку XX ст. 

Особлива увага проблемам правового регулювання земельних відносин 

приділялася вченими і у другій половині XX ст. В УРСР вивчалися як 

загальнотеоретичні проблеми земельного права, так і питання розвитку його 

окремих правових інститутів, а також проблеми охорони навколишнього 

природного середовища. Науковий доробок у цьому плані мають такі вчені, як П. 

М. Підпальний, В. Л. Мунтян, Ю. О. Вовк, І. О. Середа, Н. І. Титова, Ц.В. Бичкова, 

І. А. Дмитренко, П. Д. Індиченко, В. П. Цемко, Ю.С. Шемшученко та ін. 

З початку 90-х років і дотепер спостерігається інтенсивний розвиток 

земельно-правової науки. Сучасна наука земельного права України аналізує різні 

аспекти земельної реформи в Україні, основними серед яких є: а) наукова розробка 

фундаментальних засад і стратегії земельної реформи, її правового забезпечення; б) 

визначення ролі земельної реформи в аграрних ринкових перетвореннях та її місця 

в аграрній реформі; в) з'ясування змісту, стратегії та етапів розвитку земельної 

реформи; г) правовий аналіз організаційних форм та методів проведення земельної 

реформи; д) радикальна зміна відносин власності на землі; е) аналіз правового 

становища суб'єктів земельних відносин; є) роль держави у забезпеченні 

радикальних земельних перетворень; ж) законодавче забезпечення земельної 

реформи; з) охорона навколишнього природного середовища у процесі здійснення 

земельної реформи. Ці та деякі інші проблеми правового забезпечення земельної 

реформи послідовно досліджуються представниками науки земельного права 

України, зокрема важливими є наукові дослідження В. І. Андрейцева, В. З. Янчука, 

В. І. Семчика, Н. І. Титової, М. В. Шульги, П.Ф. Кулинича, 1.1. Каракаша, І. 

Будзиловича, Л. О. Погрібного, А. Юрченка та інших вчених. 

Система науки земельного права істотно відрізняється від системи 

земельного права як галузі. Це обумовлено насамперед відмінностями предмета 

науки від предмета галузі права. Предметом науки земельного права є комплекс 
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суспільних відносин, що є об'єктом пізнавальної діяльності людей і вивчення. Тому 

за своїм змістом і структурою система науки значно різноманітніша і складніша за 

систему галузі права. Вона охоплює відповідні знання не тільки про законодавство, 

а й про правові погляди, у тому числі на саму науку. Наука земельного права 

займається вивченням, по-перше, предмета останнього та його специфіки, по-

друге, самих земельно-правових норм, по-третє, практики їх застосування, а також 

усунення прогалин у земельному законодавстві. Земельно-правовій науці 

притаманний і свій метод. Однак якщо метод земельно-правового регулювання 

завжди забезпечений примусовою силою закону, то метод земельно-правової 

науки, з одного боку, відображає особливості загальнонаукового пізнання 

(об'єктивність, системність тощо), а з другого – специфіку  земельного права, що 

передбачає вивчення землі як об'єкта правовідносин і всіх питань, які випливають з 

цього. 

Система науки земельного права знаходиться у тісному зв'язку з системою 

земельного права як навчальної дисципліни. Земельне право як навчальна 

дисципліна становить систему знань та інформації, що викладається згідно з 

навчальними планами. При викладанні земельного права як навчальної дисципліни 

поряд з основними положеннями його загальної частини зазвичай розглядаються 

такі питання, як предмет, метод, система земельного права, поняття й особливості 

земельних відносин, історія земельного права та його джерела, методологічні й 

теоретичні основи цього права в його розвитку. До навчальних планів можуть бути 

включені й питання, пов'язані з законодавчими основами й особливостями 

правового регулювання земельних відносин у зарубіжних країнах. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

 

Як наука земельне право вивчає суспільні процеси і проблеми, пов'язані з 

регулюванням земельних відносин. А як наукова галузь воно покликане 

забезпечувати підвищення ефективності земельно-правових норм і сприяти 

вдосконаленню земельного законодавства з метою організації раціонального 

використання й охорони земель. Ця наукова дисципліна виявляє проблеми, 

суперечності, прогалини у правовому регулюванні земельних відносин, розробляє 

заходи вдосконалення законодавства, наукові основи його класифікації і 

систематизації. Досліджуючи закономірності розвитку національного 

законодавства, наука земельного не залишає поза своєю увагою земельне 

законодавство дорадянського періоду. Вона провадить порівняльний аналіз 

правового регулювання земельних відносин, виявляє тенденції його розвитку в 

зарубіжних країнах. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, нами завершено розгляд загальних положень теорії  земельного  права, 

надали характеристику останньої як галузі права. 

 Земельне право як галузь права становить сукупність правових норм, які 

регулюють суспільні земельні відносини. Для виокремлення самостійної галузі в 

системі права необхідна наявність предмету і методу правового регулювання, 

кодифікаційного акту законодавства й об'єктивної зацікавленості суспільства у 

ньому. Головним критерієм такого виокремлення є наявність спеціального, 

особливого предмета правового регулювання.  

Предметом земельного права, як і будь-якої іншої галузі права, є визначене 

коло суспільних відносин, що регулюються його нормами. Щоб стати предметом 

особливої галузі права, ці відносини повинні мати специфіку, яка відрізняла б, їх 

від суспільних відносин, врегульованих нормами інших галузей права. Земельні 

відносини, виступаючи самостійним видом суспільних відносин, мають певну 

специфіку, яка обумовлена специфікою їхнього об'єкта – землі. 

Земля стає об'єктом земельних відносин тому, що використовується людьми, 

які привласнюють продукти землі і використовують її корисні властивості. При 

цьому земля продовжує залишатися об'єктом природи. Особливості земельних 

відносин полягають в тому, що їх виникнення і розвиток безпосередньо пов'язані з 

об'єктивними закономірностями розвитку людського суспільства і суспільного 

виробництва. 

Земельне право виходить із множинності суб'єктів права власності на землю і 

видів прав на земельні ділянки. Воно регулює поведінку суб'єктів земельних прав у 

сфері раціонального використання та охорони землі, земельного обігу, встановлює 

порядок діяльності державних органів щодо організації раціонального 

використання Й охорони земель, а також захищає права та інтереси громадян і 

юридичних осіб, пов'язані з використанням земельних ділянок у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства. 

Земельне право є самостійною галуззю права, має свій предмет і метод 

регулювання. В той же час земельне право – не відособлене право, бо має цілий 

ряд питань, за якими стикається з іншими галузями права. Застосування норм 

земельного права тісно пов'язується із застосуванням правових норм інших галузей 

права, а також враховуються принципи цих галузей. Найбільший зв'язок земельне 

право має з конституційним, цивільним, адміністративним та екологічним правом. 

Як наука земельне право вивчає суспільні процеси і проблеми, пов'язані з 

регулюванням земельних відносин. А як наукова галузь воно покликане 

забезпечувати підвищення ефективності земельно-правових норм і сприяти 

вдосконаленню земельного законодавства з метою організації раціонального 

використання й охорони земель. Ця наукова дисципліна виявляє проблеми, 

суперечності, прогалини у правовому регулюванні земельних відносин, розробляє 

заходи вдосконалення законодавства, наукові основи його класифікації і 

систематизації. Досліджуючи закономірності розвитку національного 

законодавства, наука земельного не залишає поза своєю увагою земельне 

законодавство дорадянського періоду. Вона провадить порівняльний аналіз 

правового регулювання земельних відносин, виявляє тенденції його розвитку в 

зарубіжних країнах. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці цієї теми студентові слід: 

1) опрацювати конспект лекції; 

2) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми; 

3) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з цієї 

теми; 

4) вести конспект підготовки до семінарського заняття. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти повинні 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. 

Студентам необхідно засвоїти поняття  земельного права як спеціалізованої, 

комплексної, інтегрованої галузі права, з‘ясувати предмет та методи  земельного 

права.  

Необхідно сформувати уявлення про систему  земельного права та принципи 

цієї галузі права, зміст останніх. 

Засвоєння матеріалу має відбуватися із урахуванням розуміння основних 

завдань та мети  земельної реформи.  

Для самоперевірки доцільно використати такі контрольні запитання та 

завдання:  
1. Предмет земельного права.  

2. Земельні правовідносини, їх особливості, види, суб‘єктно-об‘єктний склад. 

3. Методи регулювання земельних правовідносин. 

4. Функціональне призначення земельного права України. 

5. Система і структура земельного права України. 

6. Співвідношення та взаємодія земельного права з іншими галузями правової 

системи України. 

7. Земельне право України в юридичній науці України. Земельне право України 

в юридичній освіті України. 

8. Періодизація розвитку земельно-правового регулювання. 

9. Юридична природа земельного права України. 

10. Принципи земельного права України 

11. Методи в земельному праві України 

12. Система і структура земельного права України. 

13. Співвідношення і взаємодія земельного права з іншими галузями правової 

системи. 

14. Функції земельного права України. 

15. Земельне право в юридичній науці України. 

16. Земельне і цивільне право України: питання співвідношення і взаємодії. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

 

Вступ 

V. Поняття та зміст права власності на землю  

VI. Суб'єкти права власності на землю 

VII. Форми власності на землю в Україні 

VIII. Набуття та припинення права власності на землю  

Висновки 
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Мета лекції 

 

Надати поняття та розкрити зміст права власності на землю. Охарактеризувати 

суб'єктів права власності на землю, розглянувши визначення системи прав 

власників земельних ділянок, формування навичок щодо орієнтування у системі 

нормативного забезпечення права власності на землю, надати студентам базових, 

опорних знань з цієї теми, орієнтувати їх на самостійну роботу з вивчення цієї 

теми, у тому числі в процесі підготовки до семінарських занять та контрольних 

заходів, передбачених програмою курсу. 
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Вступ 
 

Лекцією з теми «Право власності на землю» ми продовжуємо вивчення  загальної 

частини навчальної дисципліни «Земельне право». Змістом цієї лекції є засвоєння 

положень щодо законодавчого закріплення права власності на землю. 

Метою цієї лекції є визначення системи прав власників земельних ділянок, 

формування навичок щодо орієнтування у системі нормативного забезпечення 

права власності на землю. 

Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми «Право власності на землю» 

тісно пов‘язана із усіма наступними лекціями курсу, має базове теоретичне та 

методологічне значення для їх опанування студентами.  

Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: 

1) із загальною теорією держави і права. Саме загальна теорія права займається 

питаннями галузі права, її ознаками, визначає критерії самостійності галузі права; 

поняття «галузь права», «предмет галузі права», «метод галузі права», 

«правовідносини» розробляються на загальнотеоретичному рівні саме цією 

наукою; 

2) із конституційним правом. Основи правового регулювання  земельних відносин 

базуються на положеннях конституційного права; 

3) із цивільним правом, господарським правом, оскільки вони забезпечують 

загальне правове регулювання статусу фізичних та юридичних осіб приватного 

права, зокрема, суб‘єктів земельного права; крім того, ці галузі стосуються 

регулювання майнових та зобов‘язальних відносин в  земельному праві; 

4) із аграрним правом, оскільки саме земля є основним засобом аграрного 

виробництва; 

5) із адміністративним правом, оскільки  визначені земельні відносини мають 

характер відносин управління; 

6) із фінансовим, у тому числі податковим правом, оскільки   відносини в  з 

приводу справляння плати за землю також охоплюються предметом  земельного  

права; 

7) із адміністративно-деліктним правом, оскільки відносини з приводу 

відповідальності за порушення земельного законодавства регламентуються 

відповідними нормами адміністративно-деліктного права; 

8) із кримінальним правом, оскільки деякі порушення земельного устрою мають 

характер кримінальних злочинів і є підставою для настання кримінальної 

відповідальності. 
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І. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 

 

Власність – це  економічна категорія, яка виявляється у відносинах між людьми з 

приводу матеріальних благ.  Структура власності розкривається через такі 

економічні елементи, як володіння, користування і розпорядження. 

Володіння – суспільно-економічне ставлення певної особи до наявного у неї 

майна, панування над ним, коли у стосунках з іншими людьми ця особа ставиться 

до певного майна, як до «свого». 

Користування означає виробниче чи особисте споживання засобів і продуктів 

виробництва, землі, інших об'єктів природи, використання рухомого чи 

нерухомого майна для задоволення своїх життєвих потреб. При цьому 

використання нерухомого майна завжди пов'язане з використанням землі, на якій 

розташована нерухомість. 

Для розпорядження характерним буде визначення, вирішення долі майна, землі, 

інших матеріальних об'єктів, наявність управлінських і розпорядчих аспектів 

майнових і земельних відносин. Власник вирішує, як вчинити з належними йому 

майном чи земельною ділянкою, як їх набути чи позбутися, яким чином і з якою 

метою їх використати. За його бажання здійснюється переведення майна, земельної 

ділянки з одного економічного стану в інший, з однієї категорії в іншу. При цьому 

власник розпоряджається своїм майном, земельною ділянкою самостійно, 

незалежно від волі інших осіб. 

Ч. 1 ст. 78 ЗКУ визначає право власності на землю як «право володіти, 

користуватися і розпоряджатися земельними ділянками». Ч. 1 ст. 316 ЦКУ 

визначає право власності загалом як «право особи на річ (майно), яке вона 

здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб». 

Таке визначення, є більш вдалим, ніж визначення права власності через набір 

правомочностей, проте воно не відбиває всіх істотних ознак права власності і, 

фактично, охоплює всі речові права. 

 У сучасних умовах право власності опосередковується не лише нормами 

цивільного права, хоч для регулювання відносин власності вони є визначальними. 

Сукупність норм, якими регулюються відносини власності, зокрема власності на 

землю, має комплексний характер. З цих позицій право власності на землю 

охоплюється нормами більш загального інституту речового права. Проте в 

земельному, як і в цивільному, праві відносини власності на землю регулюються не 

лише за допомогою норм інституту права власності, а й за допомогою норм таких 

інститутів, як право володіння, право земельного сервітуту тощо. 

Право власності на землю, як і будь-яке інше право, може розглядатися в 

об'єктивному і суб'єктивному розумінні. Право власності на землю в об'єктивному 

розумінні розглядається як комплексний правовий інститут, нормами якого 

регулюється статика земельних правових відносин, як стан належності земельних 

ділянок певній особі. Комплексний характер цього інституту полягає в тому, що 

відносини земельної власності регулюються нормами як земельного, так і нормами 

інших галузей права. 

Право власності на землю в суб'єктивному розумінні розглядається як сукупність 

правомочностей (прав та обов'язків) суб'єктів цього права щодо володіння, 

користування і розпорядження належними їм земельними ділянками. Це основний 

зміст права власності. 
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Отже, право власності на землю – це врегульовані нормами земельного та інших 

галузей права суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження 

земельними ділянками, суб'єктами яких є громадяни та юридичні особи України й 

іноземних держав і особи без громадянства, територіальні громади і держава. 

В п.2 статті 1 ЗК встановлено загальне правило набуття та реалізації права 

власності на землю. Право власності на землю набувається та реалізується тільки 

на підставі діючих нормативних актів. Це, в першу чергу, ст.ст. 81-85, 87 

Земельного Кодексу. Якщо виникають відносини власності, які не врегульовані ЗК, 

застосовуються загальні норми про право власності Конституції України, 

Цивільного кодексу України тощо, та інші законодавчі акти. Режим використання 

спільних природних об'єктів, розташованих на території України та суміжних 

держав, визначається міжнародними договорами, які ратифіковані Україною. 

Встановлені законодавством про власність і про землю правомочності власника 

щодо володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою розкривають 

зміст права власності. Правомочності власника щодо належної йому земельної 

ділянки здійснюються ним особисто, незалежно від волі та бажання всіх інших осіб 

і обмежуються лише законом. Так, відповідно до ст. 4 ЗК України основним 

завданням земельного законодавства є створення умов для раціонального 

використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на 

землю і господарювання, збереження та відтворення родючості ґрунтів, 

поліпшення природного середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ 

і організацій на землю. ЗК України встановлені такі права власників земельних 

ділянок: самостійно господарювати на землі; продавати або іншим чином 

відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину; право 

власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на 

вироблену продукцію; використовувати у встановленому порядку для власних 

потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, 

лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі; право на 

відшкодування збитків, передбачених законом; споруджувати жилі будинки, 

виробничі та інші споруди. При цьому порушені права власників земельних 

ділянок підлягають відновленню в порядку, встановленому законом. 

Згідно зі ст. 91 ЗК України власник зобов'язаний використовувати земельну 

ділянку відповідно до цільового призначення та умов її надання, дотримуватися 

правил добросусідства і сервітуту: дозволяти власникам і користувачам земельних 

ділянок прохід до доріг загального користування, а також для спорудження або 

ремонту межових знаків та споруд, вживати заходів до недопущення можливостей 

стоку дощових і стічних вод, проникнення отрутохімікатів та мінеральних добрив 

на суміжну земельну ділянку. Він повинен: не порушувати права власників інших 

земельних ділянок і землекористувачів, зокрема орендарів; не чинити перешкод у 

проведенні до суміжної земельної ділянки необхідних комунікацій; не допускати 

погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї господарської 

діяльності тощо. 

Зміст права власності на землю розкривається через зміст його структурних 

елементів: права володіння, користування і розпорядження. На початку цього 

підрозділу подано економічну характеристику цих елементів. Юридична категорія 

кожного з них визначається встановленням правовими нормами права реалізації, 
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здійснення всіх елементів власності. Вони розглядаються як право володіння, 

право користування і право розпорядження земельною ділянкою. 

 

Висновки з першого питання 

 

Таким чином, власність – це  економічна категорія, яка виявляється у відносинах 

між людьми з приводу привласнення матеріальних благ. Відносини власності – це  

переважно майнові відносини, що складаються щодо конкретного майна, предмета, 

речі, землі. 

Сукупність норм, якими регулюються відносини власності, має комплексний 

характер. Право власності на землю охоплюється нормами більш загального 

інституту речового права. Право власності, як і будь-яке інше право, може 

розглядатися в об'єктивному і суб'єктивному планах. 

Право в об'єктивному плані розглядається як інститут цивільного права, норми 

якого регулюють статику майнових вольових відносин як стан належності майна 

певній особі (ст. З, 13, 14, 41,42, 47, 56, 64 Конституції України). Комплексний 

характер інституту власності полягає в тому, що відносини власності регулюються 

нормами як цивільного, так і інших галузей права. 

Право власності в суб'єктивному розумінні – це сукупність правомочностей (прав 

та обов'язків) суб'єкта щодо володіння, користування та розпорядження належним 

йому майном. Це основний зміст права власності. Отже, право власності – це 

врегульовані нормами цивільного та інших галузей права суспільні відносини 

щодо володіння, користування та розпорядження майном, результатами 

інтелектуальної діяльності з боку громадян України, інших держав, осіб без 

громадянства, юридичних осіб України та інших держав, територіальних громад і 

держави. 
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ІІ. СУБ'ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 

 

У земельно-правових відносинах суб'єктами права власності на землю, земельну 

ділянку чи її частину виступають особи, які можуть бути учасниками не лише 

земельних, а й цивільних правовідносин, враховуючи, що земельні правовідносини 

виступають як комплексні земельні і цивільні правовідносини. Це пов'язано з тим, 

що право власності здійснюється шляхом визнання землі як об'єкта надбання, 

відчуження, об'єкта товарного обігу і ринкових відносин, об'єкта речового права. 

Відповідно до положень Конституції України суб‘єктом права власності на землю є 

український народ, що здійснює це право через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування. Поняття суб‘єкта власності як учасника відповідних 

відносин тісно пов‘язане з поняттями правоздатності і дієздатності. Виходячи з 

концептуальних положень про землю, визначених Конституцією України, 

суб'єктами права власності на землі господарського призначення є: 

- громадяни; 

- юридичні особи; 

- органи місцевого самоврядування та органи державної влади (ст. 2 ЗК України). 

Суб’єктами права державної власності на землю як об‘єкта господарювання 

виступають держава в цілому (державна власність), територіальні громади сіл, 

селищ, міст, районів у містах (комунальна власність). До їхньої комунальної 

спільної власності належить і земля, що перебуває в управлінні районних і 

обласних рад.  

Отже, суб’єктами права власності на землі господарського призначення є: 

громадяни України; юридичні особи, у тому числі створені як об‘єднання громадян 

України; держава в особі органів державної влади; територіальні громади сіл, 

селищ, міст і районів у містах в особі органів місцевого самоврядування. 

Суб’єктами управління землями, що належать до спільної власності 

територіальних громад населених пунктів, є районні та обласні ради. 

Громадяни України можуть бути суб‘єктами права власності на землю за 

наявності у них цивільної правоздатності. Правоздатність виникає з моменту 

народження громадянина і втрачається зі смертю. Земельна правоздатність означає 

здатність мати права і брати на себе обов‘язки щодо землі. Дієздатність 

громадянина в повному обсязі виникає з настанням повноліття, тобто після 

досягнення ним вісімнадцятирічного віку. Неповнолітні віком від п‘ятнадцяти до 

вісімнадцяти років можуть укладати угоди, в тому числі про землю, за згодою 

своїх батьків (усиновителів) або піклувальників. У випадках, коли громадянин 

одружується до досягнення 18-річного віку, він набуває повної дієздатності з часу 

одруження. Для жінок такий вік може настати з 17 років. Особа, яка досягла 14 

років, має право подавати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків 

або піклувальника (ст. 1260 ЦК України). При успадкуванні земельних ділянок 

неповнолітніми згідно зі ст. 8 ЗК України допускається надання цих ділянок в 

оренду для сільськогосподарського використання під контролем місцевих рад на 

строк до досягнення спадкоємцем повноліття. Отже, земельна дієздатність – це  

здатність своїми діями набувати суб‘єктивних прав і виконувати юридичні 

обов‘язки щодо конкретної земельної ділянки. 

Спеціальним суб‘єктом права власності та земельних відносин є юридичні особи, 

якими відповідно до ст. 80 Цивільного кодексу України є організації, що створені 
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та зареєстровані у встановленому законом порядку. Юридичні особи наділені 

цивільною правоздатністю і дієздатністю та можуть бути позивачами та 

відповідачами у суді. За статтею 81 ЦК України   юридичні особи залежно від 

порядку їх створення поділяються на юридичних осіб приватного права та 

юридичних осіб публічного права. Главою 10 Господарського кодексу України 

2001 р. (далі - ГК України) допускається можливість заснування підприємства 

колективної власності. Згідно зі ст. 93 ГК України підприємствами колективної 

власності є виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, 

підприємства громадських та релігійних організацій, інші підприємства, 

передбачені законом. У статті 95 ГК України підкреслено, що виробничий 

кооператив є юридичною особою і діє на підставі статуту та визначається як 

добровільне об'єднання громадян. Отже, перелічені у ст. 93 ГК України особи як 

такі, що засновані громадянами, у земельних відносинах вважаються юридичними 

особами приватного права і є суб'єктами права власності на земельні ділянки 

Юридичні особи та громадяни визнаються суб‘єктами права приватної власності на 

землю. В свою чергу, юридичні особи визнаються такими у випадку, якщо вони 

засновані громадянами та недержавними юридичними особами, діяльність яких 

регулюється нормами приватного права. 

Від імені держави правомочності суб’єкта права державної власності на землі 

господарського та іншого призначення здійснюють органи державної влади: 

Верховна Рада України – на  землі загальнодержавної власності України і Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим – на землі в межах території республіки, за 

винятком земель загальнодержавної власності. 

До повноважень Верховної Ради України як органу державної влади належить: 

прийняття законів, у тому числі щодо регулювання земельних відносин і 

затвердження загальнодержавних програм економічного розвитку та охорони 

довкілля, в яких передбачаються заходи щодо використання та охорони державних 

земель. 

Згідно зі ст. 92 Конституції України засади використання природних ресурсів, 

правовий режим власності, а, отже, і державної власності на землю, визначаються 

виключно законами України. 

Окремими повноваженнями щодо розпоряджання і управління державною 

власністю, у тому числі землею, наділено органи державної виконавчої влади. 

Так, за ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України забезпечує 

проведення політики у сферах охорони природи, об‘єктом якої є і земля; розробляє 

і виконує загальнодержавні програми економічного розвитку; забезпечує рівні 

умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об‘єктами державної 

власності відповідно до закону. 

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві і Севастополі згідно зі ст. 118 

Конституції України здійснюють місцеві державні адміністрації, які підзвітні і 

підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. У частині повноважень, 

делегованих їм відповідними районними чи обласними радами, місцеві державні 

адміністрації підзвітні і підконтрольні цим радам, зокрема з питань розпоряджання 

землею комунальної власності. 

Широким колом повноважень у галузі земельних відносин наділений центральний 

орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів (ст. 15 ЗК України). Таким 

органом є Державне агентство земельних ресурсів України, 08.04.2011 Президент 
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України підписав Указ № 445/2011 «Про Державне агентство земельних ресурсів 

України», яким затверджено положення про Держагенствоземресурсів. 

Земельне законодавство також встановлює вимоги щодо суб’єктів права 

власності на землю. Однією з таких вимог є купівля земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для ведення сільського господарства лише 

громадянами України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи в 

сільському господарстві, та юридичними особами України, установчими 

документами яких передбачено ведення сільського господарства. Крім того, у 

земельному законодавстві є вказівки щодо правового статусу інших суб‘єктів 

земельних відносин, якими є іноземні фізичні і юридичні особи, іноземні держави, 

організації. 

 

Висновки з другого питання 

Таким чином, набуття права власності на землю відбувається на підставі діючих 

нормативних актів за наявністю підстав, передбачених ЗК та нормативно-

правовими актами України. Суб'єктами права землекористування виступають 

юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули це право 

для досягнення відповідних цілей і мають у зв'язку з цим певні земельні права та 

обов'язки. Тобто правовідносини власності і, отже, об'єктивне право власності 

виникає на підставі правових норм і за наявністю певних юридичних фактів. Ці 

юридичні факти називаються підставами (або засобами) придбання права 

власності. В більшості випадків виникнення права власності на конкретну 

земельну ділянку у однієї особи означає припинення права власності на цей об'єкт 

у іншої особи. Тому одні й ті ж юридичні факти можуть виступати одночасно 

підставами і виникнення, і припинення права власності на земельну ділянку. 

З позицій теорії земельного права можна зробити висновок, що: 

1) право власності на земельну ділянку означає сукупність усіх трьох 

правомочностей: володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою; 

2) право власності на землю може розглядатися як комплексний інститут 

земельного та інших галузей права; як правовідношення; як правомочність 

власника і як юридичний факт, що має правоутворююче, правозмінююче і 

правоприпиняюче значення; 

На обсяг правомочностей власника впливають особливості земельних ділянок, які 

перебувають у власності, а також особливості правового статусу земельних 

власників та інші обставини. 
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ІІІ. Форми права власності на землю в Україні.   
 

Стаття 78 ЗК України встановлює, що земля може перебувати у приватній, 

комунальній і державній власності. 

Згідно з ч. 1 ст. 80 ЗК громадяни та юридичні особи визначаються суб'єктами права 

власності на землі приватної власності. Територіальні громади сіл, селищ, міст як 

суб'єкти права комунальної власності на землю (ч. 2 ст. 80 ЗК) реалізують це право 

безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, до яких згідно з 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» належать сільські, 

селищні, міські ради та їхні виконавчі органи. Суб'єктами права державної 

власності на землю відповідно до ст. 14 Конституції України виступає держава (ч. 

3 ст. 80 ЗК), яка реалізує це право через органи державної влади. 

Громадяни, як і інші суб'єкти права власності на землю, мають право набувати у 

власність земельні ділянки на підставі договорів міни, дарування, а також шляхом 

успадкування та укладання інших цивільно-правових угод (ст. 81 ЗК). 

Юридичні особи в земельних відносинах користуються тими самими правами й 

обов'язками, що і громадяни України; вони набувають у приватну власність 

земельні ділянки для здійснення завдань, передбачених їх статутами. Юридична 

особа набуває право власності на земельну ділянку від свого імені і вирішує це 

питання самостійно в установленому статутом порядку.  

Особливою формою набуття права власності на землю юридичною особою є 

внесення земельних ділянок до статутного фонду. До інших підстав набуття права 

власності на земельну ділянку юридичною особою можна віднести приватизацію 

державних земель. 

Відповідно до ст. 121 ЗК установлюються норми земельних ділянок, що їх 

громадяни можуть набувати у власність безоплатно із земель державної або 

комунальної власності в таких розмірах: 

а) для ведення фермерського господарства – у  розмірі земельної частки (паю), 

визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на 

території сільської, селищної, міської ради, де розташоване фермерське 

господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано 

кілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) 

визначається як середній за цими підприємствами. У разі відсутності 

сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної 

частки (паю) визначається як середній за районом; 

б) для ведення особистого селянського господарства – не  більше ніж 2,0 га; 

в) для ведення садівництва – не більше ніж 0,12 га; 

г) для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше ніж 0,25 га, у селищах — не 

більше ніж 0,15 га, у містах – не більше ніж 0,10 га; 

д) для індивідуального дачного будівництва – не більше ніж  0,10га; 

е) для будівництва індивідуальних гаражів – не більше ніж 0,01 га. 

Повноваженнями щодо надання земельних ділянок у постійне користування 

юридичним особам наділені суб'єкти права власності на землю, тобто сільські, 

селищні, міські ради – із земель комунальної власності відповідних територіальних 

громад для всіх потреб, а також районні і обласні ради – із відповідних земель 

спільної власності територіальних громад для всіх потреб. Районні державні 
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адміністрації на їх території надають земельні ділянки із земель державної 

власності в постійне користування 

У державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної і 

приватної власності. ЗК України визначає перелік земель державної власності, які 

не можуть передаватись у комунальну і приватну власність. Так, до земель 

державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать: 

землі атомної енергетики, космічної системи, землі оборони, землі під об'єктами 

природно-заповідного фонду та історико-культурними об'єктами, що мають 

національне та загальнодержавне значення, а також об'єкти, що мають особливу 

екологічну,оздоровчу, історико-культурну цінність. 

Держава набуває права власності на землю у тих самих випадках і за тими самими 

правилами, за якими її набувають у власність суб'єкти права приватної і суб'єкти 

права комунальної власності на землю. Також держава набуває права власності на 

землю також у разі: передавання у власність державі земельних ділянок 

комунальної власності територіальними громадами та в разі конфіскації земельної 

ділянки. 

Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі 

Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних. Київської та Севастопольської міських, районних державних 

адміністрацій відповідно до закону. 

До земель державної власності, які не можуть передаватись у комунальну 

власність, належать: 

а) землі атомної енергетики та космічної системи; 

б) землі оборони, крім земельних ділянок під об'єктами соціально-культурного, 

виробничого та житлового призначення; 

в) землі під об'єктами природно-заповідного фонду та історико-культурними 

об'єктами, що мають національне та загальнодержавне значення; 

г) землі під водними об'єктами загальнодержавного значення; 

ґ) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної 

Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів 

державної влади. Національної академії наук України, державних галузевих 

академій наук; 

д) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що 

зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

До земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, 

належать: 

а) землі атомної енергетики та космічної системи; 

б) землі під державними залізницями, об'єктами державної власності повітряного і 

трубопровідного транспорту; 

в)землі оборони; 

г) землі під об'єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та 

оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову 

цінність.    

Українській державі можуть належати на праві власності й земельні ділянки, 

розташовані за її територіальними межами. Так, згідно з ч. 3 ст. 18 ЗК Україна за 

межами її території може мати на праві державної власності земельні ділянки, 

правовий режим яких визначається законодавством відповідної країни. 
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Суб‘єктом права власності на державні землі та конкретні земельні ділянки, що 

входять до їхнього складу, завжди залишається держава як політико-правова 

організація суспільства. Землі державної власності належать державі з усіма 

соціальними і юридичними наслідками, що випливають з цього, а не органам 

представницької або виконавчої влади, які здійснюють правомочності, пов‘язані з 

володінням, користуванням і розпоряджанням ними у встановлених межах від 

імені та в інтересах держави. 

Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є 

комунальною власністю. 
У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім 

земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за  їх межами, 

на яких розташовані об'єкти комунальної власності. У комунальній власності 

можуть знаходитись і землі поза межами населених пунктів, якщо на них 

знаходяться різні об'єкти комунальної власності, тобто лікарні, побутові, 

транспортні підприємства, інші споруди та будівлі, які належать на праві 

комунальної власності територіальним громадам. 

Стаття 83 визначає окремі категорії земель, які знаходяться тільки в комунальній 

власності і не можуть надаватися іншим власникам. За своїм правовим 

становищем, зазначені землі виконують переважно суспільні функції на користь 

всьому населенню, використовуються для забезпечення належних умов життя 

мешканців, діяльності органів місцевого самоврядування або належать до земель, 

які мають особливу функцію, наприклад, екологічну, оздоровчу, історико-

культурну тощо. 

В статті 83 передбачені основні підстави виникнення права комунальної власності. 

Це в першу чергу безкоштовна передача земель, які знаходилися у державній 

власності, до власності територіальних громад. У комунальну власність можуть 

переходити землі і за заповітом від громадян, власників земельних ділянок, або в 

порядку успадкування у разі відсутності спадкоємців за заповітом або законом. 

В загально-цивільному порядку територіальні громади можуть набувати право 

власності на земельні ділянки за договором купівлі-продажу, дарування, міни, 

іншими цивільно-правовими угодами. Договір відчуження земельної ділянки 

підлягає нотаріальному посвідченню. Укладення таких угод здійснюється 

відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог ЗК. Угоди про 

перехід права власності на земельні ділянки вважаються укладеними з дня їх 

нотаріального посвідчення. 

До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну 

власність, належать: а) землі загального користування населених пунктів (майдани, 

вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, 

місця  знешкодження та утилізації відходів тощо); б) землі під залізницями, 

автомобільними дорогами, об'єктами повітряного і трубопровідного транспорту; в) 

землі під об'єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та 

оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, 

естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом; г) 

землі лісового, водного фонду, крім випадків, визначених Земельним Кодексом; д) 

земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування. 
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Територіальні громади набувають землю у комунальну власність у разі: а) передачі 

їм земель державної власності; б) примусового відчуження земельних ділянок у 

власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб; в) прийняття 

спадщини; г) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими 

цивільно-правовими угодами; ґ) виникнення інших підстав, передбачених законом. 

Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть об'єднувати на договірних засадах 

належні їм земельні ділянки комунальної власності. Управління зазначеними 

земельними ділянками здійснюють районні або обласні ради. 

Суттєвим положенням ЗК України є право спільної власності на землю, що являє 

собою відносини, коли кілька суб‘єктів права об'єднують свої земельні ділянки в 

один земельний об'єкт. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 86 ЗК України земельна ділянка може перебувати у спільній 

власності з визначенням частки кожного з учасників цієї власності (спільна 

часткова власність) або без визначення часток (спільна сумісна власність). 

Право спільної часткової власності виникає за таких умов: при добровільному 

об‘єднанні власниками належних їм земельних ділянок; придбанні у власність 

земельної ділянки двома або більше особами за цивільно-правовими угодами; 

прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами; за рішенням 

суду. Договір про спільну часткову власність має бути укладено в письмовій формі 

та посвідчено нотаріально. 

Правовий режим спільної часткової власності на земельну ділянку залежить від 

узгодження волі її учасників, а також від порядку та способу її набуття. Найбільш 

поширеним способом виникнення спільної часткової власності є об‘єднання 

власниками належних їм земельних ділянок. Наприклад, згідно із п. 1 ст. 31 ЗК 

України землі фермерського господарства можуть складатись із земельної ділянки, 

що належить господарству як юридичній особі. Пунктом 1 статті 25 ЗК України 

встановлено, що у випадку приватизації земель державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств земельні ділянки передаються працівникам 

цих підприємств, а також пенсіонерам з їх числа з виділенням кожному а них 

земельної частки (паю). 

Згідно зі ст. 88 ЗК України володіння, користування та розпорядження земельного 

ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюються за згодою 

всіх співвласників згідно з договором, а у разі недосягнення згоди – у  судовому 

порядку. 

Спільна сумісна власність характеризується тим, що земельна ділянка на такому 

праві може належати лише громадянам. Вона відрізняється  від попереднього виду 

власності тим, що у ній не визначаються заздалегідь частки учасників земельної 

ділянки і права на неї. Відповідно до ч. 2 ст. 83 ЗК України у спільній сумісній 

власності можуть перебувати земельні ділянки подружжя, членів фермерського 

господарства (якщо інше не передбачено угодою між ними), співвласників 

житлового будинку. Цей перелік є вичерпним. Згідно з ч. 4 ст. 89 ЗК України 

співвласники земельної ділянки, що перебувають у спільній сумісній власності, 

мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки. 

Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою спільної сумісної 

власності здійснюється за законом щодо земельної ділянки подружжя (якщо інше 

не передбачено шлюбним контрактом), членів фермерських господарств (якщо 
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інше не передбачене угодою між ними), співвласників багатоквартирних жилих 

будинків, а також належних до них будівель, споруд та прибудинкових територій. 

 

Висновки з третього питання 

Таким чином, земля може перебувати у приватній, комунальній і державній 

власності. Відносини державної та комунальної власності на землю регулюються 

публічним правом, а відносини приватної власності – суб‘єктами. 

Суб'єктами права державної власності на землю виступають органи державної 

влади у межах, встановлених законодавством України, та юридичні особи, а 

комунальної власності – територіальні громади села, селища, міста, які здійснюють 

правомочності власника як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування у порядку, встановленому законом. 
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IV. НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ. 

 

Відповідно до ст. 14 Конституції України право власності на землю набувається та 

реалізується його суб'єктами виключно відповідно до закону. Отже, суб'єктивне 

право власності на землю виникає на підставах та у порядку, визначеному 

Земельним кодексом та іншими законами України, що регулюють земельні 

відносини. 

Підставою виникнення права власності на землю є юридичний факт, з яким 

закон пов'язує виникнення такого права. Згідно з Земельним кодексом України до 

юридичних фактів, на підставі яких виникає право приватної власності на 

землю, належать: 1) рішення органу влади про передачу земельної ділянки 

громадянинові у приватну власність; 2) цивільно-правова угода; 3) успадкування 

земельної ділянки. Особливістю зазначених юридичних фактів є те, що за змістом 

вони являють собою активні дії органів влади та осіб, які набувають право 

власності на землю. Ці дії є складними за змістом. їх вчинення регулюється 

правовими нормами, які в сукупності становлять порядок набуття права приватної 

власності на землю.  

Однак порядок набуття права приватної власності на землю не є однаковим для 

всіх його суб'єктів і залежить від підстав набуття землі у власність. Так, земельне 

законодавство визначає порядок набуття права власності на землю громадянами 

шляхом: а) приватизації земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації; 

б) приватизації земельної ділянки в розмірі земельної частки (паю); в) приватизації 

земельної ділянки за плату; г) придбання земельної ділянки за давністю 

користування (набувальна давність); ґ) придбання земельної ділянки, що перебуває 

у приватній власності, на підставі цивільно-правового договору; д) успадкування 

земельної ділянки. 

Особливістю права приватної власності на землю є те, що громадяни України 

мають право на одержання у власність земельних ділянок лише для визначених 

законодавством конкретних цілей, а саме: 

– ведення селянського (фермерського) господарства; 

– ведення особистого підсобного господарства; 

– будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель 

(присадибна ділянка); 

– садівництва; 

– дачного і гаражного будівництва; 

– здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи. 

Земельні ділянки можуть набуватися у приватну власність: 

– за плату у місцевих рад для ведення фермерського господарства понад площу, що 

передається безоплатно. Таку передачу землі у власність проводять за ціною, що 

визначається на основі грошової оцінки ділянки. Рішення відповідної ради з цього 

питання є підставою для укладання договору купівлі-продажу ділянки з 

посвідченням у нотаріальному порядку; 

– за договором купівлі-продажу земельних ділянок, що перебувають у приватній 

власності. Договір купівлі-продажу посвідчується у нотаріальному порядку. 

Підставами виникнення права комунальної власності на землю є: 1) 

проведення розмежування земель державної і комунальної власності на землю (п. 

12 перехідних положень ЗК); 2) передача земельних ділянок державної власності у 
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комунальну власність (ст. 117 ЗК); 3)викуп земельних ділянок приватної власності 

для суспільних потреб (ст. 146 ЗК);4) добровільна відмова власника земельної 

ділянки від прав на неї на користь територіальної громади села, селища чи міста 

(ст. 140 ЗК). 

Підставами виникнення права державної власності на землю є: 1) передача 

земельних ділянок комунальної власності у державну власність (ст. 117 ЗК); 2) 

викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб (ст. 146 ЗК); 

3) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності (ст. 140 ЗК); 4) 

добровільна відмова власника земельної ділянки від прав на неї на користь 

держави (ст. 140 ЗК); 5) смерть власника земельної ділянки за відсутністю 

спадкоємця (ст. 140 ЗК); 6)конфіскація земельної ділянки за рішенням суду. 

Підставами припинення права власності на землю є юридичні факти, з якими 

закон пов'язує припинення правовідносин земельної власності. Земельний кодекс 

України визначає юридичні факти, які ведуть до припинення права державної, 

комунальної та приватної власності на землю. 

Підставами припинення права державної власності на землю є: 1) приватизація 

земель, які перебувають у власності держави; 2) розмежування земель державної та 

комунальної власності;3) передача земельної ділянки державної власності у 

комунальну власність. 

Підставами припинення права комунальної власності визнаються: 1) 

приватизація земель, які перебувають у комунальній власності та 2) передача 

земельної ділянки комунальної власності у власність держави. Загальною 

підставою припинення права державної та комунальної власності на землю 

виступає укладення уповноваженими органами цивільно-правових угод про 

перехід права власності на земельну ділянку, в тому числі і відповідно до 

міжнародних договорів. 

Примусове припинення права державної та права комунальної власності на 

землю може мати місце за рішенням суду. 

Щодо підстав припинення права приватної власності на землю, то вони 

визначені у статтях140 і 143 ЗК України. На жаль, ці статті містять суперечливі 

положення. Так, у ст. 140 ―Підстави припинення права власності на земельну 

ділянку‖, визначено,що підставами припинення права приватної власності на 

земельну ділянку є: а)добровільна відмова власника від права на земельну ділянку; 

б) смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця; в) відчуження 

земельної ділянки за рішенням власника; г) звернення стягнення на земельну 

ділянку на вимогу кредитора; тощо. Стаття 143 «Підстави для примусового 

припинення прав на земельну ділянку» містить дещо інший перелік підстав 

припинення прав на землю,включаючи і право власності, а саме: а) використання 

земельної ділянки не за цільовим призначенням; б) неусунення допущених 

порушень законодавства(забруднення земель радіоактивними і хімічними 

речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-

паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель 

забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, 

об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем,порушення 

встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також 

використання земель способами, які завдають шкоди здоров'ю населення) в 

терміни, встановлені вказівками спеціально уповноважених органів виконавчої 
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влади з питань земельних ресурсів; в) конфіскації земельної ділянки; г) викупу 

(вилучення) земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних 

потреб; ґ) примусового звернення стягнень на земельну ділянку за зобов'язаннями 

власника цієї земельної ділянки; д) невідчуження земельної ділянки іноземними 

особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених 

Земельним кодексом України.  

Висновки з четвертого питання 

 

 Таким чином, підстави та порядок виникнення права власності на землю 

обумовлені формою власності на землю. Тому їх доцільно класифікувати на дві 

основні групи – підстави  та порядок виникнення права приватної власності на 

землю і порядок та підстави виникнення права суспільної (публічної) власності на 

землю. Крім того, підстави та порядок виникнення права приватної власності на 

землю можна поділити ще на дві самостійні підгрупи, а саме – підстави та порядок 

виникнення права приватної власності громадян на землю і підстави та порядок 

виникнення права власності юридичних осіб на землю. Що стосується виникнення 

права суспільної (публічної) власності на землю, то його підстави також можна 

поділити на дві підгрупи – підстави та порядок виникнення права державної 

власності на землю і підстави та порядок виникнення права комунальної власності 

на землю. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Власність – це  економічна категорія, яка виявляється у відносинах між людьми з 

приводу привласнення матеріальних благ. Це – належність у певному суспільстві 

матеріальних благ (цінностей) певній фізичній чи юридичній особі або державі чи 

територіальній громаді. Відносини власності – це переважно майнові відносини, 

що складаються щодо конкретного майна, предмета, речі, землі. Набуття права 

власності на землю відбувається на підставі діючих нормативних актів за 

наявністю підстав, передбачених Земельним кодексом. Тобто правовідносини 

власності і, отже, об'єктивне право власності виникає на підставі правових норм і 

за наявністю певних юридичних фактів. Ці юридичні факти називаються 

підставами (або засобами) придбання права власності. 

Право власності, як і будь-яке інше право, може розглядатися в об'єктивному і 

суб'єктивному планах. 

Право в об'єктивному плані розглядається як інститут цивільного права, норми 

якого регулюють статику майнових вольових відносин як стан належності майна 

певній особі (ст. З, 13, 14, 41,42, 47, 56, 64 Конституції України). Комплексний 

характер інституту власності полягає в тому, що відносини власності регулюються 

нормами як цивільного, так і інших галузей права. 

Право власності в суб'єктивному розумінні – це сукупність правомочностей (прав 

та обов'язків) суб'єкта щодо володіння, користування та розпорядження належним 

йому майном. Це основний зміст права власності. 

Отже, право власності – це врегульовані нормами цивільного та інших галузей 

права суспільні відносини щодо володіння, користування та розпорядження 

майном, результатами інтелектуальної діяльності з боку громадян України, інших 

держав, осіб без громадянства, юридичних осіб України та інших держав, 

територіальних громад і держави. 

Зміст права власності на землю полягає в тому, що власникові в повному обсязі 

належать усі три види правомочностей, тобто право володіти, право користуватись 

і право розпоряджатись земельною ділянкою.. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці цієї теми студентові слід: 

5) опрацювати конспект лекції; 

6) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми; 

7) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з цієї 

теми; 

8) вести конспект підготовки до семінарського заняття. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти повинні 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. 

Студентам необхідно засвоїти поняття   права власності на землю, визначити його 

правові форми, зміст, умови  виникнення та припинення. 

Необхідно сформувати уявлення про  систему прав власності на землю держави, 

територіальних громад, фізичних та юридичних осіб. Засвоєння матеріалу має 

відбуватися із урахуванням розуміння основних  засад права власності на землю, 

його суб'єктного, об'єктного складу та змісту, формування розуміння провідних 

понять та категорій щодо ознак, правової природи, класифікації правових форм 

набуття та припинення права власності на землю    

Для самоперевірки доцільно використати такі контрольні запитання та 

завдання:  
1. Поняття та основні ознаки права власності на землю.  

2. Право власності на землю як об'єктивна і суб'єктивна категорії.  

3. Форми права власності на землю.  

4. Право приватної власності на землю, його суб'єктний, об'єктний склади та 

зміст.  

5. Право комунальної власності на землю, його суб'єктний, об'єктний склади 

та зміст.  

6. Право державної власності на землю, його суб'єктний, об'єктний склади та 

зміст.  

7. Право власності народу України на землю, його суб'єктний, об'єктний 

склади і зміст.  

8. Теоретичні проблеми права колективної власності на землю. 

9. Спільна власність на землю. Право власності на землю юридичних осіб.  

10. Поняття правових форм набуття права власності на землю. Характеристика 

та класифікація правових форм набуття права власності на землю. 

11. Юридичні підстави і умови набуття права власності на землю.  

12. Поняття та юридична природа приватизації земель Основні ознаки 

приватизації земель.  

13. Суб'єктний склад правовідносин у сфері приватизації земельних ділянок. 

Об'єкти приватизаційних правовідносин. Зміст приватизаційних земельних 

правовідносин. Механізм організаційно-правового забезпечення 

приватизації земель. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 3: 

 

 

Вступ 

IX. Загальні засади права землекористування та його види 
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X. Суб'єкти, об'єкти та зміст права землекористування. Права та обов'язки 

землекористувачів 

XI. Набуття та припинення права землекористування  

XII. Право на оренду землі  

Висновки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

РЕКОМЕНДОВАНА Література: 

 

52. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141. 

53. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. З наступними змінами і 

доповненнями // [Електронний ресурс].– Режим доступу 

:http://zakon.rada.gov.ua 

54. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. В редакції Закону 

від 2 жовтня 2003 р. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом  N 

3613-VI  ( 3613-17 ) від 07.07.2014 //   [Електронний ресурс].– Режим 

доступу :http://zakon.rada.gov.ua 

55. Закон України ―Про меліорацію земель» від 14 січня 2000 р. З останніми 

змінами, внесеними згідно із Законом № 2608-VI(2608-17) від 19.10.2013  //  

[Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua 

56. Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15 травня 2001 

р.  З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 799-VI (799-17) від 

25.12.2013 // [Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua 

57. Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. З останніми 

змінами, внесеними згідно із Законом N 3774-VI ( 3774-17 ) від 22.09.2014 // 

[Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua 

58. Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 5 червня 

2003 р. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом N 1559-VI (1559-

17) від 17.11.2013 / [Електронний ресурс].– Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

59. Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р. З останніми змінами, 

внесеними згідно із Законом № 4188-VI ( 4188-17 ) від 13.01.2014 // 

[Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua 

60. Закон України «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель» від 19 червня 2003 р.  З останніми змінами, внесеними 

згідно із Законом  № 1708-VI (1708-17) від 05.11.2013 // [Електронний 

ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua 

61. Закон України «Про державний  земельний кадастр» від 3 липня 2011 р.  

З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 4152-VI ( 4152-17 ) від 

09.12.2013// [Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua 

62. Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 р.  З останніми 

змінами, внесеними згідно із Законом № 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2013 

// [Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua 

63. Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. З 

останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 3523-VI (3523-17) від 

16.06.2013 //[Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua 

64. Житловий кодекс України. З останніми змінами, внесеними згідно із 

Законом № 3795-VI ( 3795-17 ) від 22.09.2014 // [Електронний ресурс].– 

Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua 

65. Господарський кодекс України. З останніми змінами, внесеними згідно із 

Законом № 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2013 / Верховна Рада України. 

Офіційний веб-сайт // Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/799-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3774-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1559-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1559-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4188-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1708-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4152-17/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3530-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3523-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4220-17


52 

66. Цивільний кодекс України.  З останніми змінами, внесеними згідно із 

Законом  № 4416-VI ( 4416-17 ) від 21.02.2014  // [Електронний ресурс].– 

Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua 

67. Земельне право: Академічний курс: Підручник// Ін-т держави і права ім. 

В.М.Корецького;  Київ,  університет  права / За ред.  В.І.Семчика, 

П.Ф.Кулинича. - К., Ін-ЮРЕ, 2007. –  424с. 

68. Земельне право України. Навч. посіб./ За ред. чл.-корр. АПрН України О.О. 

Погрібного // Х.,Одиссей, 2008. – 452с. 

69. . Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. навч. закл./В.І. 

Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2013. – 600с. 

70. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. –  К.: КНТ; ЦУЛ, 

2014 – 712 с. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4416-17


53 

Мета лекції 

 

Охарактеризувати право землекористування, визначити суб‘єктів права постійного 

землекористування та умови договору суборенди земельної ділянки. 

Охарактеризувати підстави зміни, припинення і поновлення договору оренди 

землі; ввести студентів у проблематику даної теми, надати студентам базових, 

опорних знань з цієї теми, орієнтувати їх на самостійну роботу з вивчення цієї 

теми, у тому числі в процесі підготовки до семінарських занять та контрольних 

заходів, передбачених програмою курсу. 
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Вступ 
 

Лекцією з теми «Право землекористування та його види» ми  продовжується 

вивчення загальної частини навчальної дисципліни «Земельне право». Змістом цієї 

лекції є засвоєння положень щодо законодавчого закріплення права  користування 

земельними ділянками.  

Метою цієї лекції  є визначення системи прав  користувачів земельних ділянок, 

формування навичок щодо орієнтування у системі нормативного забезпечення 

права в користування землею. 

Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми «Право землекористування та 

його види» тісно пов‘язана із усіма попередніми та наступними лекціями курсу, 

має базове теоретичне та методологічне значення для їх опанування студентами.  

Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: 

1) із загальною теорією держави і права, яка займається питаннями галузі права, її 

ознаками, визначає критерії самостійності галузі права; поняття «галузь права», 

«предмет галузі права», «метод галузі права», «правовідносини»; 

2) із конституційним правом. Основи правового регулювання  земельних відносин 

базуються на положеннях конституційного права; 

3) із цивільним правом, господарським правом, оскільки вони забезпечують 

загальне правове регулювання статусу фізичних та юридичних осіб приватного 

права, зокрема, суб‘єктів земельного права; крім того, ці галузі стосуються 

регулювання майнових та зобов‘язальних відносин в  земельному праві; 

4) із аграрним правом, оскільки саме земля є основним засобом аграрного 

виробництва; 

5) із адміністративним правом, оскільки  визначені земельні відносини мають 

характер відносин управління; 

6) із фінансовим, у тому числі податковим правом, оскільки   відносини в  з 

приводу оплати за землю також охоплюються предметом земельного  права; 

7) із кримінальним правом, оскільки деякі порушення земельного устрою мають 

характер кримінальних злочинів і є підставою для настання кримінальної 

відповідальності. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ 

 

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 користування землею у складі прав на землю займає важливе місце. Воно 

відіграє важливу роль як передбачений законом спосіб використання корисних 

властивостей землі. Правові приписи регламентації відносин стосовно 

сучасного використання землі, зосереджені у гл. 15 ЗК України. Крім того, 

певні аспекти цього права врегульовані нормами цивільного законодавства. 

Здійснення сучасної земельної реформи, яка обумовила перехід до ринкових умов 

господарювання на землі, та закріплення багатосуб'єктності права  власності на 

землю і суттєве розширення можливостей використання  цього об'єкта природи на 

титулі права власності значно вплинуло і на сферу застосування права 

землекористування. 

 Право землекористування прийнято розглядати в різних аспектах: а) як правовий 

інститут право землекористування (в об'єктивному значенні) 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 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. Конституція України (ст. 13) 

передбачає, що кожен має право користуватися природними об'єктами права 

власності Українського народу відповідно до закону; б) у суб'єктивному значенні 

– як забезпечену і гарантовану можливість і здатність конкретної особи володіти 

земельною ділянкою і використовувати її за цільовим призначенням з метою 

вилучення корисних властивостей для задоволення матеріальних та інших потреб 

та інтересів; в) 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, тобто право землекористування надає та визначає обсяг 

правомочностей фізичних та юридичних осіб щодо володіння, користування, а 

також у встановлених законом випадках обмежене право розпорядження 

земельною ділянкою. 

Реалізація принципу обов'язкового використання всіх земельних ділянок за 

винятком тих, які, наприклад, перебувають у запасі, у стані рекультивації чи 

консервації, обумовлює ситуацію, коли власник сам безпосередньо використовує 

земельну ділянку або передає її у користування іншій особі-землекористувачеві. В 

останньому випадку до цієї особи переходять дві відносно самостійні 

правомочності власника земельної ділянки – право  володіння та право 

користування цією ділянкою. Іноді у передбачених законом випадках можливе 
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обмеження права розпорядження земельною ділянкою (наприклад передача 

земельної ділянки в суборенду). 

Інститут права землекористування є похідним від інституту права власності на 

землю. Сутність цієї ознаки полягає в тому, що це право може виникати лише за 

волевиявленням власника. Саме цей суб'єкт може передавати користувачеві 

належне йому право користування як в повному, так і в обмеженому обсязі. Крім 

того, саме власник земельної  ділянки, наданої в користування, може вимагати 

припинення прана землекористування на підставах і в порядку, передбачених 

законом. Нарешті сам характер використання земельної ділянки значною мірою 

обумовлений і визначається правом власності на землю. 

Норми об'єктивного права землекористування, регулюючи використання землі, 

ґрунтуються на певних принципах як основних засадах  правового регулювання. 

Вони випливають із загальних принципів, передбачених ст. 5 ЗК України. У свою 

чергу, відповідні норми цього інституту закріплюють особливості суб'єктивного 

права землекористування. 

Отже, праву землекористування притаманний комплексний характер, що 

систематизує законодавчі вимоги і, по-перше, об'єднує їх земельно-правовий 

інститут, по-друге, охоплює правомочності і право володіння та право 

користування земельною ділянкою) суб'єктів-користувачів конкретних земельних 

ділянок, по-третє, регламентує права і обов'язки землекористувачів, які 

реалізуються правовідносинах. 

Право землекористування в будь-якому зазначеному розумінні має декілька 

різновидів. 

Передбачені чинним земельним та цивільним законодавством право на 

користування землею у системному вираженні можуть бути класифіковані на 

певні види за різними критеріями. В основу наукової класифікації цих прав 

мають бути покладені суттєво важливі ознаки, які відображають схожість або 

відмінність. Для права землекористування як права безпосередньої експлуатації 

землі такою ознакою виступає перш за все конкретна мета землекористування 

(вирощування сільськогосподарських культур, будівництво споруд та ін.), тобто 

можна розрізнити право сільськогосподарського та несільськогосподарського 

землекористування.  

З урахуванням цього критерію можлива більш детальніша класифікація за 

категоріями земель України (ст. 19 ЗК України), видами угідь у межах однієї 

категорії земель.  

Можна розрізняти права на користування землею за суб'єктним складом: 

громадяни України, особи без громадянства та іноземні, юридичні особи України 

та іноземні юридичні особи. На зміст права землекористування суттєво впливають 

строки, на які надається земля в користування.  

Право землекористування може бути постійним або тимчасовим. Постійним 

визнається землекористування без заздалегідь установленого строку. Тимчасове – 

з  визначенням конкретних строків користування земельною ділянкою. 

Різновидами тимчасового землекористування є оренда та використання земельних 

ділянок для проведення геологознімальних, пошукових, геодезичних та інших 

розвідувальних робіт. Останнє користування може бути як оплатним, так і 

безоплатним. Воно суттєво відрізняється від оренди та постійного 

землекористування і визначається в літературі як зобов'язальне право 
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невиключного строкового володіння та користування земельною ділянкою для 

проведення розвідувальних робіт. 

Певні особливості прав і обов'язків землекористувачів існують при первинному 

(наприклад, оренда) і вторинному (наприклад, суборенда), а також у випадках 

загального, відособленого і сумісного користування землею. 

Можливі й інші підстави класифікації права користування. Так можна розрізняти 

платне і безоплатне, індивідуальне і колективне право користування землею.  

За ступенем захисту та пріоритетами розрізняють речові, зобов'язальні та змішані 

права на землю. Перші, на відміну від других, характеризуються тим, що вони, по-

перше, мають абсолютний характер, по-друге, своїм предметом мають 

індивідуально визначену річ, по-третє, характеризуються «правом слідування». 

Право користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону 

України «Про  реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і 126 

ЗК України).  

Відповідно до Конституції України в чинному земельному та цивільному 

законодавстві знайшли своє закріплення певні права на користування землею: 

право на загальне, сумісне та відособлене користування  землею; право на постійне 

користування земельною ділянкою, право на оренду земельної ділянки, право на 

сервітутне користування земельною ділянкою; право на забудову чужої земельної 

ділянки, право на користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб та ін. 

Наведений перелік прав на користування земельними ділянками не є вичерпним. 

Зокрема, чинне цивільне законодавство України передбачає можливість передачі 

земельної ділянки в довірче управління (розд. 70 ЦК України). Відповідно до ст. 18 

ЛК України виокремлюється тимчасове (довгострокове та короткострокове) 

користування лісами. З урахуванням того, що використання лісових ресурсів 

неможливе без використання відповідних земельних ділянок, на яких ці ресурси 

розташовані, то тимчасове користування землею лісокористувачів можна 

розглядати як самостійний титул землекористування. 

Згідно зі статтею 92 Земельного кодексу Право постійного користування 

земельною ділянкою – це право володіння і користування земельною ділянкою, 

яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.  

Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та 

комунальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, що 

належать до державної або комунальної власності; публічне акціонерне товариство 

залізничного транспорту загального користування, утворене відповідно до Закону 

України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства 

залізничного транспорту загального користування»; вищі навчальні заклади 

незалежно від форми власності. 

 Виникнення права постійного користування земельною ділянкою пов'язане з 

переходом земельної ділянки від власника до конкретного постійного 

землекористувача зазначених правомочностей щодо володіння і користування 

землею. Згідно з ч. 1 ст. 92 ЗК України право постійного користування земельною 

ділянкою здійснюється шляхом реалізації цих правомочностей. 

Право володіння земельною ділянкою полягає в тому, що конкретна особа – 

землекористувач – набуває можливість здійснювати господарське «панування» над 

цією земельною ділянкою. Право користування – це визнані законом можливості 
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використання постійним користувачем земельної ділянки її корисних властивостей 

для задоволення власних матеріальних та інших потреб. 

Конкретний зміст правомочностей володіння і користування постійного 

землекористувача визначається законом. Згідно з ч. 1 ст. 92 ЗК України право 

постійного користування земельною ділянкою може набуватися за рахунок земель, 

що перебувають у державній або комунальній власності. Перелік таких земель 

визначається ст. 83 і 84 ЗК. Так, відповідно до ч. 2 ст. 83 ЗК України у комунальній 

власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, а також земельні 

ділянки за їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності. Це, 

зокрема, землі під залізницями, автомобільними дорогами, об'єктами повітряного і 

трубопровідного транспорту, землі загального користування населених пунктів 

(майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари 

тощо); землі лісового та водного фондів, крім випадків, визначених ЗК тощо. 

Згідно з ч. 1 ст. 84 ЗК у державній власності перебувають усі землі України, крім 

земель комунальної та приватної власності. До державних земель, зокрема, 

належать: землі атомної енергетики та космічної системи; землі оборони; землі під 

об'єктами природно-заповідного фонду та історико-культурними об'єктами, що 

мають національне та загальнодержавне значення; землі під водними об'єктами 

загальнодержавного значення тощо. 

Об'єктом права постійного землекористування є певна, індивідуально визначена 

і юридично відокремлена земельна ділянка (або її частина), яка перебуває у 

державній або комунальній власності, закріплена за конкретним державним або 

комунальним підприємством, установою чи організацією для використання згідно з 

її цільовим призначенням, тобто надана для конкретної цілі. 

Об'єктами цього права є земельні ділянки, які надаються з усіх категорій земель, 

що належать до державної чи комунальної власності. Такі земельні ділянки, як 

правило, не підлягають передачі у приватну власність і призначені для 

забезпечення публічних інтересів. 

Суб'єктами права постійного землекористування можуть бути лише державні та 

комунальні підприємства, установи та організації, тобто юридичні особи (ч. 2 ст. 

92 ЗК). Це фактично означає, що не можуть використовувати земельні ділянки на 

праві постійного землекористування фізичні особи та іноземні юридичні особи. 

Здійснюючи господарську діяльність, пов'язану з використанням земельної 

ділянки, юридична особа набуває земельних прав і виконує земельні обов'язки, 

тобто набуває статусу постійного землекористувача. 

 

Висновки з першого питання 

Таким чином, можна визначити, що право землекористування являє собою систему 

правових норм, закріплених у Земельному законодавстві, які регулюють суспільні 

відносини, пов'язані з використанням земельних ресурсів. Право 

землекористування в об'єктивному значенні розглядається як сукупність правових 

норм, які регулюють суспільні земельні відносини у сфері використання, 

відтворення та охорони земель, визначають суб'єктний, об'єктний склади, 

особливості використання земельних ділянок, закріплюють права й обов'язки 

землекористувачів, підстави виникнення і припинення права землекористування. 

Право землекористування земельною ділянкою як суб'єктивне право являє собою 

встановлену об'єктивним правом можливість фізичних і юридичних осіб 
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здійснювати реалізацію земельної правосуб'єктності стосовно користування 

відособленою земельною ділянкою. 

Згідно зі ст. 93 ЗК право постійного користування земельною ділянкою – це право 

володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або 

комунальній власності, без установлення строку. 

Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та 

комунальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, що 

належать до державної або комунальної власності  
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ІІ. СУБ'ЄКТИ, ОБ'ЄКТИ ТА ЗМІСТ ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ 

 

Чинне законодавство чітко визначає суб'єктно-об'єктний склад та перелік  прав на 

користування земельними ділянками. Суб'єктами права землекористування 

виступають юридичні та фізичні особи, які у встановленому законом порядку 

набули це право для досягнення відповідних цілей і мають у зв'язку із цим певні 

земельні права та обов'язки. До складу суб'єктів на право користування землею 

закон відносить фізичних та юридичних осіб України, державу і територіальні 

громади в особі органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб і державні міжнародні 

організації тощо (ст. 93 ЗК) 

Юридичною особою чинний ЦК України (ст. 80) вважає організацію, створену і 

зареєстровану у встановленому законом порядку. Серед юридичних осіб залежно 

від порядку їх створення закон розрізняє юридичні особи приватного та публічного 

права. Передбачена законом можливість підприємств, установ та організацій 

виступати як самостійний суб'єкт землекористування являє собою їх земельну 

правоздатність. Така правоздатність завжди відповідає цілям та завданням 

діяльності юридичної особи, які закріплені у статутних документах. 

Поняття земельної правоздатності застосовується лише до суб'єктів, які 

здійснюють землекористування. Правомочності різних державних органів та 

органів місцевого самоврядування щодо розпорядження та управління землею, 

регулювання земельних відносин випливають з компетенції цих органів, якою вони 

наділені державою. Разом з тим не виключається ситуація, колив одній особі 

уособлюються і органи, які здійснюють управління землею, і 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 право дієздатність може бути притаманна лише 

самостійно оформленим як єдине ціле юридичним особам, а не їх структурним 

підрозділам. Юридичні особи, що володіють земельною право-дієздатністю, 

набувають статус суб'єктів землекористування з моменту надання їм земельної 

ділянки та державної реєстрації відповідного права, у зв'язку з чим у них 

виникають суб'єктивні земельні права і обов'язки. 

У складі суб'єктів 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 України), другим – для  здійснення відповідної 

несільськогосподарської діяльності (ст. 65 ЗК України). 

Крім того, вони можуть використовувати земельні ділянки на умовах  оренди. 

Недержавні і некомунальні юридичні особи можуть виступати суб'єктами лише 

орендного землекористування. 

Серед суб'єктів землекористування самостійне місце займають районні, обласні, 

Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів АР Крим 

та Кабінет Міністрів України, а також  селищні, міські, районні та обласні ради, 

Верховна Рада АР Крим у межах повноважень, визначених законом. Вони, 



61 

зокрема, можуть здійснювати орендне землекористування (ст. 5 Закону України 

«Про оренду землі»). 

Суб'єктами землекористування можуть виступати іноземні юридичні  особи, 

міжнародні об'єднання та організації, а також іноземні держави, які як орендарі на 

підставі договору оренди здійснюють права володіння і користування земельною 

ділянкою. 

Певні особливості притаманні фізичним особам як суб'єктам права 

землекористування. Серед них чинне земельне законодавство розрізняє громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства. Ця категорія суб'єктів може 

здійснювати використання землі на умовах оренди обмеженого користування 

чужою земельною ділянкою та ін. 

Громадяни як суб'єкти права землекористування повинні бути правоздатними та 

дієздатними у зазначеній сфері. Земельна правоздатність громадян являє собою 

їх здатність виступати у ролі носіїв прав і обов'язків щодо використання земель. 

Вона виникає у громадянина з моменту народження і припиняється з його смертю. 

Як і цивільна правоздатність, вона визнається рівною мірою за всіма громадянами. 

Цю правоздатність не  слід змішувати з правом громадянина на отримання 

земельної ділянки в користування, тобто із його суб'єктивним правом. 

Самостійне значення для громадян має поняття земельної дієздатності. Оскільки 

вона передбачає свідому поведінку особи, яка викликає юридичні наслідки, то така 

поведінка вимагає певного життєвого досвіду і правильного розуміння значення 

своїх вчинків. У зв'язку з цим земельна дієздатність може бути визнана за 

громадянами не в однаковому обсязі. Земельна дієздатність притаманна в повному 

обсязі тільки повнолітнім громадянам, а також особам, які вступили у шлюб до 

досягнений повноліття, та деяким іншим особам. 

Земельна правоздатність реалізується громадянином індивідуально або у складі 

об'єднання. Наприклад, згідно зі ст. 36 ЗК України громадянам або їх об'єднанням 

із земель державної або комунальної власності можуть надаватися в оренду 

земельні ділянки для городництва, іноді земельна ділянка юридично закріплюється 

за певним громадянином, а право користування нею здійснюють всі члени сім'ї або 

родичі, які володіють земельною правоздатністю. Так, особисте селянське 

господарство не має статусу юридичної особи. Відповідно до Закону України «Про 

особисте селянське господарство» (ст. 1) такі господарства можуть створюватися 

фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи 

родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих 

потреб у порядку, встановленому законом. Громадяни – члени  особистого 

селянського господарства використовують на умовах оренди відповідні земельні 

ділянки. 

Об'єктом права землекористування зазвичай вважається те, з приводу чого 

формуються і існують відповідні земельні правовідносини. Відповідно до 

Конституції України та ЗК України об'єктами прав на користування землею 

можуть бути: землі в межах території України, окремі категорії земель; окремі 

земельні ділянки. Стаття 2 ЗК України до об'єктів земельних відносин (і у сфері 

землекористування) відносить, окрім цього, право на земельні ділянки, у тому 

числі на земельні частки (паї). Серед прав на земельні ділянки самостійне місце 

займають оренда, суперфіцій та емфітевзис, про що йтиметься далі). 
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У переважній більшості випадків об'єктом права землекористування виступають 

окремі земельні ділянки. Безпосереднім об'єктом цього права зазвичай є певна 

індивідуально визначена і юридично відокремлена земельна ділянка (або її 

частина), яка перебуває у державній, комунальній або приватній власності, що 

закріплена за конкретним суб'єктом 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 землекористувача: право володіння та право 

користування земельною ділянкою, а іноді й внутрішньогосподарського 

управління нею. Отже, таким об'єктом є земельна ділянка, місце розташування 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 

користування певними земельними ділянками може бути  пов'язане з необхідністю 

надання одній юридичній особі двох або декілька 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 землекористування класифікуються з урахуванням, наприклад 

того, за рахунок яких земель вони надані (державної, комунальної чи приватної 

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. 

Зміст прав на користування землею становить сукупність прав та обов'язків 

суб'єктів відповідних правовідносин, які формуються з приводу використання 

конкретної земельної ділянки. 

Права та обов'язки землекористувачів. Здійснення суб'єктивного права 

землекористування обумовлює реалізацію належних конкретному 

землекористувачеві його земельних прав і додержання ним покладених на нього 

обов'язків щодо використання земельної ділянки.  

Комплекс прав та обов'язків землекористувачів досить широкий, але кожному з 

них належить право володіння і право користування, а іноді й обмежене право 

розпорядження та право внутрішньогосподарського управління відведеною 

земельною ділянкою як самостійні правомочності, які передаються власником 

земельної ділянки її користувачу. 

Сутність права володіння земельною ділянкою землекористувачем полягає в 

юридично забезпеченій можливості утримувати її як свою власну (наприклад, 

забороняти доступ до земельної ділянки інших осіб). 

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  лише 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. 
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Право на безпосередню експлуатацію земельної ділянки передбачає наявність у 

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 загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні 

об'єкти, а також інші корисні властивості землі; 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 її 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 власні 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 встановленому порядку для власних потреб наявних на земельній 

ділянці загальнопоширених корисних копалин, торфу, лісових угідь, водних 

об'єктів, а також інших корисних властивостей землі. Другу групу прав 

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 та ін. 

Сутність права самостійного господарювання на землі полягає в тому, що 

конкретний землекористувач за своїм волевиявленням, самостійно визначає 

напрями своєї виробничої та іншої діяльності, використовує земельну ділянку в 

межах її цільового призначення. 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) видобувати для своїх господарських і 

побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф. За умови 

розміщення на земельних ділянках землекористувачів лісових угідь та водних 

об'єктів,  які мають право користуватися цими об'єктами згідно з лісовим та 

земельним законодавством. 
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Право землекористувачів на відшкодування збитків означає, що перелік таких 

випадків має бути визначений тільки законом. За статтею 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; при 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 земельної ділянки землекористувач має 

право споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди. 

Спорудження будівель і споруд землекористувач має здійснювати в порядку, 

встановленому будівним законодавством, зокрема за наявності дозволу 

уповноважених органів та ін. 

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 України). 

Способи захисту земельних прав закріплені ст. 152 ЗК України. 

Здійснення прав землекористувачами передбачає дотримання ними певних 

обов'язків, пов'язаних з використанням конкретних земельних ділянок. Обов'язки 

землекористувачів передбачені ЗК України та нормами інших законів. Зокрема, 

перелік, закріплений ст. 96 ЗК України, включає обов'язки:  

а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та за свій рахунок 

приводити її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком 

випадків незаконної зміни рельєфу не власником такої земельної ділянки;  

б) додержуватися змін 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; 

 е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних із встановленням 

земельних сервітутів та охоронних зон. Наведений перелік обов'язків не є 

вичерпним. Закон може встановлювати й інші обов'язки землекористувачів. 

За змістом усі обов'язки землекористувачів можна класифікувати 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 виділити групу обов'язків, об'єктом яких є надана в користування земельна 

ділянка (забезпечувати використання землі за цільовим призначенням; 

підвищувати родючість ґрунтів  і зберігати інші корисні властивості землі та ін.). 

Самостійну групу становлять обов'язки землекористувача перед власниками та 



65 

користування сусідніх земельних ділянок (дотримуватися правил добросусідства та 

обмежень, пов'язаних із 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 

закон особливо акцентує увагу на забезпеченні використання землі за цільовим 

призначенням та додержанні вимог законодавства про охорону довкілля. Так, ст. 

96 ЗК України покладає на всіх землекористувачів обов'язок забезпечувати 

використання землі за цільовим призначенням та за власні кошти. 

Щодо окремих категорій землекористувачів, які здійснюють інші види 

землекористування, наприклад, орендарів та інших закон встановлює додаткові 

права та обов'язки, обумовлені тим чи іншим видом землекористування. 

Висновки з другого питання 

Таким чином, до складу суб'єктів на право користування землею закон відносить 

фізичних та юридичних осіб України, державу і територіальні громади в особі 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування; іноземців, осіб без 

громадянства, іноземних юридичних осіб і державні міжнародні організації тощо 

(ст. 93 ЗК) 

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. 
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ІІІ. НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ.. 

 

Виникнення права землекористування значною мірою залежить від виду цього 

права. Так, право постійного землекористування юридичних осіб виникає в 

результаті дій, які являють собою акт розпорядження землею державної чи 

комунальної власності. У зв'язку з цим земельні ділянки надаються на підставі 

рішень уповноважених органів, до компетенції яких входить право розпорядження 

землею. 

Право землекористування виникає також при переході права власності на 

житловий будинок, будівлю або споруду (ст. 120 ЗК України). У цьому випадку, 

якщо об'єкт нерухомості розміщений на земельній ділянці, що перебуває у 

користуванні, у разі його набуття у власність до набувача переходить право 

користування тією земельною ділянкою, на якій він розміщений, на тих самих 

умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача. Перехід права 

власності на будинок або його частину від однієї особи до іншої за договором 

довічного утримання обумовлює перехід права на земельну ділянку на умовах, на 

яких вона належала попередньому землевласнику (землекористувачу). Якщо право 

власності на будівлю та споруду переходить до кількох осіб, то право на земельну 

ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві власності жилого будинку 

вартості будівлі або споруди. Нарешті, при переході права власності на жилий 

будинок, будівлю або споруду до громадян або юридичних осіб, які не можуть 

мати у власності земельні ділянки, до них переходить право користування 

земельною ділянкою, на якій розташований жилий будинок, будівля чи споруда, на 

умовах оренди. 

Чинна редакція ст. 120 ЗК України встановлює, що істотною умовою договору, 

який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, 

є кадастровий номер земельної ділянки
1
 ,право на яку переходить у зв'язку з 

набуттям права власності на ці об'єкти. 

Укладення договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, 

будівлю або споруду, що пов'язане з переходом права на  частину земельної 

ділянки, здійснюється після виділення цієї частки в окрему земельну ділянку та 

присвоєння їй окремого кадастрового номера. 

Виникнення права землекористування громадян закон також пов'язує з 

набувальною давністю. Так, відповідно до ст. 119 ЗК України громадяни, які 

добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 

15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю 

земельну ділянку, можуть претендувати на передачу цієї ділянки як у власність, так 

і в користування на підставі набувальної давності.   

Надання земельних ділянок юридичним особам здійснюється на підставі рішень 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що приймаються 

на підставі проектів землеустрою щодо відведення цих ділянок у разі: надання 

земельної ділянки із зміною її цільового призначення; формування нових 

земельних ділянок. Надання земельних ділянок у користування в інших випадках 

                                                           
1
 Кадастровий номер земельної ділянки – індивідуальна, що не повторюється на всій території України, 

послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за 

нею протягом усього часу існування (ст. 1 Закону України «Про Державний земельний кадастр»). 
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здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки. В цьому разі розроблення такої документації 

здійснюється на підставі дозволу наданого органом, уповноваженим здійснювати 

розпорядження цією земельною ділянкою. 

Повноваження органів щодо передачі земельних ділянок у користування чітко 

визначає ст. 122 ЗК України. Цією нормою, зокрема, встановлено, що надання 

земельних ділянок 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. 

Територіальний  орган виконавчої влади з питань земельних ресурсні у галузі 

земельних відносин на його територіальні органи відповідно до ч. 4 ст. 122 ЗК 

України передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності, крім випадків, визначених ч. 8 статті 122, у користування для 

всіх потреб. 

Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності 

юридичним особам, наприклад, у постійне користування, встановлює ст. 123 ЗК 

України. З аналізу змісту цієї норми випливає, що підставою виникнення цього 

права землекористування є сукупність юридичних фактів (клопотання про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки; позитивний висновок Комісії з розгляду питань, пов'язаних з 

погодженням документації із землеустрою; рішення уповноваженого органу про 

надання земельної ділянки, визначення її меж на місцевості (у натурі); державної 

реєстрації цього права). 

Окрім наведених підстав виникнення права землекористування, чинне земельне 

законодавство передбачає набуття права землекористування на договірних 

засадах. Ця підстава та порядок виникнення, наприклад, орендного чи 

сервітутного землекористування характеризується суттєвою специфікою. У 

процесі здійснення суб'єктивного права землекористування можливе його 

припинення, яке може настати як за бажанням землекористувача, так і у 

примусовому порядку. 

Підстави припинення права користування земельною ділянкою, перелік яких є 

вичерпним, передбачені у 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 релігійних 

організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій. У 

ряді інших випадків право землекористування припиняється у примусовому 

порядку за наявності певних підстав: вилучення земельної ділянки у випадках, 

передбачених ЗК України; використання земельної ділянки способами, які 

суперечать екологічним вимогам; використання земельної ділянки не за цільовим 

призначенням; систематична несплата земельного податку або орендної плати; 

використання земельної ділянки з метою, що суперечить вимогам охорони 
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культурної спадщини. Останні підстави припинення права землекористування 

пов'язані з порушенням землелекористувачами норм чинного законодавства. 

Самостійне місце серед підстав припинення права користування земельною 

ділянкою згідно зі ст. 141 ЗК України займає набуття іншою особою права 

власності на будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці. 

Більшість підстав, закріплених у цій статті, є безумовними, тому за  наявності їх 

право землекористування підлягає обов'язковому припиненню.  

Добровільна відмова від права постійного користування земельною ділянкою 
– це  результат самостійного волевиявлення землекористувача пов'язаного з 

потребою в земельній ділянці, яка відпала. 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 релігійних організацій, 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 – правонаступникам  або внаслідок ліквідації у порядку, передбаченому 

цивільним законодавством. Припинення її діяльності пов'язується з внесенням до 

Єдиного державного реєстру відповідного запису. Не розглядається як припинення 

юридичної особи  її перетворення, тобто зміна організаційно-правової форми. 

У всіх інших випадках припинення діяльності зазначених юридичних  осіб 

безумовно припиняє 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, 

а договори оренди земельних ділянок припиняються. 

Припинення права, наприклад, сільськогосподарського землекористування може 

виступати наслідком приватизації земель державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. У цьому випадку 

згідно зі ст. 25 ЗК України органи виконавчої влади або органи місцевого 

самоврядування у процесі приватизації створюють резервний фонд земель у 

розмірі до 15 % площі всіх угідь які були у постійному користуванні відповідних 

підприємств, установ та організацій. Цей фонд земель перебуває у державній або 

комунальній власності і призначається для подальшого перерозподілу та 

використання за цільовим призначенням. 

Специфічною підставою припинення права користування земельною ділянкою із 

земель державної та комунальної власності є вилучення у випадках, передбачених 

ст. 149 ЗК України. Таке вилучення здійснюється  для суспільних та інших потреб 

за рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Названа норма визначає систему органів, уповноважених вилучати земельні 
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ділянки для зазначених цілей, та підкреслює, що вилучення земельних ділянок 

проводиться за згодою постійних землекористувачів
2
. 

 

Висновки з третього питання 

Таким чином, право постійного землекористування виникає в результаті дій, які 

являють собою акт розпорядження землею. У зв'язку з цим земельні ділянки 

надаються 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 у порядку, передбаченому статтями 149 -151 ЗК України.    

                                                           
2
 Органами, що мають право вилучати земельні ділянки із земель державної і комунальної власності, є Кабінет Міні-

стрів України, Рада міністрів Автономної Pecпубліки Крим, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні, міські 

ради. 
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ІV. ПРАВО НА ОРЕНДУ ЗЕМЛІ 

 

Сучасний етап земельної реформи в Україні характеризується прискореним 

розвитком земельно-орендних відносин, що обумовлено широкою доступністю 

оренди порівняно з можливістю набуття права власності, особливо у зв'язку з 

мораторієм на землі сільськогосподарського призначення. Відповідно до ст. 93 ЗК 

України право оренди земельної ділянки – це  засноване на договорі строкове 

платне володіння і користуванні земельною ділянкою, необхідною орендареві для 

провадження підприємницької та іншої діяльності. Однак, зважаючи на загальний 

харакі ер цієї норми, у ній прямо вказується (ч. 6) на регулювання земельно-

орендних відносин Законом України «Про оренду землі». 

 Системний аналіз законодавства про оренду земель вказує, що право оренди 

земельної ділянки характеризується такими юридичними ознаками:  

1) оренда – це  окрема форма землевикористання, тобто форма експлуатації земель 

для задоволення інтересів відповідних суб'єктів;  

2) це договірна форма використання земель; договірний характер відносин 

передбачає добровільність укладення договору;  

3) об'єктом права оренди за договором виступає певна земельна ділянка, що 

перебуває у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній 

власності. Право оренди земельної ділянки може бути  реалізовано лише після 

державної реєстрації права власності на відповідну земельну ділянку; 

 4) визначення (індивідуалізація) ділянки як об'єкта оренди, що може бути 

здійснено на підставі плану або схеми земельної ділянки; кадастрового плану 

земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та 

встановлених земельних сервітутів; акта визначення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості); акта приймання-передачі об'єкта оренди; тобто документів, 

які є невід'ємною частиною договору оренди. 

Слід мати на увазі законодавчі заборони та обмеження щодо оренди  окремих 

земельних ділянок. Так, не підлягають передачі в оренду земельні ділянки, 

штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на 

землях лісогосподарського призначення чи природно-заповідного фонду, що 

перебувають у прибережній захисній  смузі водних об'єктів, або на земельних 

ділянках дна водних об'єктів Має місце встановлені законодавством обмеження 

(наприклад, ч. 2 ст. 28 Закону України «Про поховання та похоронну справу» 

заборонена оренда земельних ділянок, на яких розташовані поховання); 

 5) сторонами договору оренди земельної ділянки визначені орендодавець і 

орендар.  

Орендодавцями земельних ділянок є їх власники або уповноважені ними органи. 

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, 

виступають сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених 

законом. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній 

власності, є органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земель ні 

ділянки у власність або користування. Законодавством не встановлено обмежень 

щодо кола суб'єктів-орендодавців, а важливо лише що орендодавцями земельних 

ділянок можуть бути їх власники або уповноважені ними особи. Однак якщо 

суб'єкти права приватної власності самостійно вирішують питання про надання 

земельних ділянок  в оренду, то передача ділянок, що перебувають у державній або 



71 

комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, за результатами 

проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами 2, 3 ст. 134 

ЗК України). 

Орендарями земельних ділянок вважаються юридичні або фізичні особи, яким на 

підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною 

ділянкою. Земельні ділянки можуть здаватися в оренду районним, обласним, 

Київській і Севастополі, міським державним адміністраціям, Раді міністрів АРК  та 

Кабінету Міністрів України; сільським, міським, районним та обласним радам, 

громадянам та юридичним особам України, а також іноземцям і особам без 

громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням, а також 

іноземним державам; 

6) використання земельної ділянки на праві оренди повинно здійснюватися 

відповідно до її цільового призначення;  

7) зміст оренди земель становлять правомочності володіння та користування 

орендаря. Однак у деяких випадках, передбачених законом, орендар може 

здійснювати у певних межах і розпорядження належної йому індивідуально 

визначеною земельною ділянкою або її частини (наприклад, передача в суборенду);  

8) це користування та володіння є платним, що забезпечується внесеням орендарем 

орендодавцеві орендної плати;  

9) оренда передбачає передачу земельної ділянки обов'язково у строкове 

(тимчасове) користування. Строки дії оренди визпачають сторони в договорі 

оренди земельної ділянки;  

10) зворотний характер орендних відносин: після закінченнястроку  дії договору 

оренди земельна ділянка підлягає поверненню її власнику ; 

 11) оренда земель оформляється договором оренди земельної ділянки  або 

договором купівлі-продажу права оренди земельної ділянки, що виступає 

правовою підставою виникнення права оренди землі;  

12) земельна ділянка як об'єкт права оренди може використовуватись орендарем 

для здійснення перш за все підприємницької діяльності - самостійної, ініціативної, 

систематичної, на власний ризик господарської діяльності, що здійснюється 

суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних 

результатів та одержання прибутку (ст. 42 ГК України, а також і для інших видів 

діяльності, не заборонених законом (наприклад, для ведення селянського 

господарства тощо); 

 13) повна господарська самостійність орендаря; орендар земель набуває право 

власності на одержану з орендованої земельної ділянки продукцію і доходи. 

Таким чином, оренда земель – це  окрема організаційно-правова форма 

використання земельної ділянки, яка передбачає передачу  ії власником-

орендодавцем (державою, територіальною громадою, ромадянином чи юридичною 

особою) у тимчасове строкове володіння та користування іншій особі-орендареві за 

плату для здійснення переважно підприємницької або інших видів діяльності з 

привласненням останнім одержаної продукції і доходів. 

Документом, який регулює відносини між орендодавцем земельної ділянки і 

орендарем, є договір оренди земельної ділянки. Договір оренди землі – це  

договір, за яким орендодавець зобов'язаний передати орендареві земельну ділянку 

у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний 
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використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог 

земельного законодавства (ст. 13 Закону України «Про оренду землі»). 

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про оренду землі» до істотних та необхідних умов 

для укладення договору оренди земельної ділянки, належать:  

1) об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної 

ділянки);  

2) строк дії договору оренди – не  більше 50 років, при передачі в оренду 

сільськогосподарських угідь для ведення  сільськогосподарського виробництва 

строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду 

ротації згідно з проектами землеустрою. А при передачі в оренду ділянок, 

розташованих у межах гірничого відводу, наданого для розробки родовища нафти 

або газу – з урахуванням строків початку виробництва свердловини та виробничих 

споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, на орендованій ділянці або її частині. Строк 

дії договору оренди у ряді випадків може обумовлюватися настанням певних умов.  

3) Орендна плата (розмір, індексація, форми платежу, строки і порядок внесення і 

перегляду, відповідальності за її несплату). Орендна плата – це  платіж, який 

орендар вносить орендодавцю за користування земельною ділянкою. Розмір, 

форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою 

сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки 

державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до 

Податкового кодексу України.  

Розмір орендної плати щодо земель державної та комунальної власності 

встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:  

- не може бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення розміру 

земельного податку;  

для інших категорій земель трикратного розміру земельного податку;  

- не може перевищувати: 

а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та 

експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з 

відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких 

об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні 

підстанції, електричні мережі), - 3% нормативної грошової оцінки;  

б) для інших земельних ділянок, наданих в оренду, - 1 2 % нормативної грошової 

оцінки; - може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж той, що 

значений вище, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах. 

4) Умови використання та цільове призначення земельної ділянки, що 

передається в оренду. Певний характер цільового використання впливає зокрема, 

на зміст прав та обов'язків сторін. Серед прав орендодавця найголовніше 

закріплене право вимагати від орендаря використання земельної ділянки за 

цільовим призначенням згідно з договором оренди. Невиконання орендарем цього 

важливого обов'язку є підставою для припинення договору оренди шляхом його 

розірвання. 

5) Умови збереження стану об'єкта оренди. Будь-який договір оренди земельної 

ділянки повинен мати на меті, крім досягнення сприятливого економічного 

результату, забезпечення цільового і раціонального використання, а також і 

належної охорони земельної ділянки природного об'єкта. 
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6) Умови повернення земельної ділянки орендодавцеві. Ця умова передбачає 

необхідність обов'язкової фіксації у договорі оренди земельної ділянки якісної 

характеристики земель із визначенням їхнього стану, визначення способів 

виконання робіт, пов'язаних із покращенням земель, їхнім захистом від ерозії тощо. 

7) Обмеження та обтяження щодо використання земельної ділянки. 

Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення (або зміни 

обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю земельну ділянку. До 

договору оренди земельної ділянки додається її кадастровий план з відображенням 

обмежень (обтяжень) у її використані та встановлених земельних сервітутів, якщо 

такі обмеження (обтяження) чи сервітути були встановлені до укладення договору. 

8) Сторона (орендодавець чи орендар), яка несе ризик випадкового 

пошкодження або знищення об'єкта чи його частини. Ризик випадкового 

знищення або пошкодження об'єкта оренди несе орендодавець, якщо інше не 

передбачено договором оренди. 

9) Відповідальність сторін. Порушення, які вчиняються у галузі земельних, 

орендних відносин, входять до складу земельних правопорушень, і лише у разі 

вчинення земельних орендних правопорушень настають ті види відповідальності, 

які передбачені за вчинення земельних правопорушень з урахуванням специфіки 

земельних орендних відносин. 

10) Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди 

земельної ділянки. 

Відсутність у договорі оренди земельної ділянки однієї з істотних умов, 

передбачених ст. 15 Закону України «Про оренду землі», є підставою для визнання 

договору недійсним відповідно до закону. За згодою сторін у договорі оренди землі 

можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок 

виконання зобов'язань сторін, порядок страхування об'єкта оренди, порядок 

відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта 

оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути 

на зміну або припинення дії договору оренди, тощо. 

Договір оренди земельної ділянки характеризується певними особливостями:  

1) є підставою виникнення конкретних земельних правовідносин у разі взаємного 

волевиявлення обох сторін;  

2) сторонами цього договору можуть бути тільки особи, які спеціально передбачені 

в законі і наділені встановленими правомочностями;  

3) якщо земельна ділянка передається в оренду зі зміною цільового призначення 

або якщо межі земельної ділянки не визначені в натурі, то договір земельної 

ділянки може породжувати конкретні земельні правовідносини, лише якщо він 

поєднаний з проектом відведення земельної ділянки;  

4) договір, на відміну від інших підстав виникнення, зміни і припинення земельних 

правовідносин, є правочином про оренду земельної ділянки і порядок її 

використання, у якому кожна із сторін має спеціальні права і обов'язки, відповідно 

до мети, для якої вони вступають у ці земельні правовідносини;  

5) договір є оплатним;  

6) спеціалізований характер договору спрямований на забезпечення конкретного 

виду діяльності;  

7) визначення умови раціональності землевикористання як гарантія виконання 

договору оренди земельної ділянки. 
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Чинним законодавством України передбачена можливість передачі земельної 

ділянки в суборенду. Сутність суборенди полягає у тому, що орендована земельна 

ділянка чи її частина за згодою орендодавця може передаватися орендарем у 

володіння і користування іншій особі. Заборона суборенди стосується лише 

земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, 

установ і організації державної або комунальної власності, а також заснованих на 

майні, що належить АРК, та їх структурним підрозділам. 

Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись умовами 

договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не 

може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі 

припинення договору оренди  чинність договору суборенди земельної ділянки 

припиняється. 

Оскільки договір оренди земельної ділянки є правочином, у  якому сторони 

визначають взаємні зобов'язання, то для його законності необхідно дотримання 

всіх правових вимог і порядку укладення передбаченим  законодавством України. 

Правові умови укладення договору – це  система визначених законодавством 

заходів, дотримання і виконання яких є обов'язковими для породження договором 

юридично значущих наслідків. 

Досягнення сторонами домовленості з усіх істотних умов є достатнім для набрання 

договором чинності. Законом передбачені письмова форма договору оренди 

земельної ділянки. При цьому за бажанням однієї зі сторін договір може бути 

посвідчений нотаріально. 

Для  набуття права оренди необхідне дотримання й такої умови, як  реєстрація 

права оренди земельної ділянки, яка проводиться в порядку, встановленому 

Законом України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 11 лютого 2010.  

Законодавчою новелою є встановлена ч. 5 ст. 93 ЗК України можливість 

відчуження права оренди земельної ділянки, у тому числі його на  земельних 

торгах, а також можливість передачі у заставу,  внесення до статутного капіталу 

власником земельної ділянки на строк до 50 років. Однак відсутність чіткого 

регулювання у  законодавстві порядку відчуження права оренди земельної ділянки 

викликає непорозуміння на практиці. 

Певна ясність у це питання внесена Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню»  від 5 

серпня 2012 року. Так, ч. 1 ст. 124 ЗК встановлено, що передача в оренду 

земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, 

здійснюється на умовах . договору купівлі-продажу права оренди земельної 

ділянки, шляхом укладення договору купівлі-продажу права оренди земельної 

ділянки, і ч. 4, згідно з якою підставою для укладення договору оренди земельних 

ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, може бути 

цивільно-правовий  договір про відчуження права оренди. 

Аналіз частин 1 і 4 ст. 124 ЗК України вказує на різну природу вказаних у них 

договорів відчуження права оренди. У першому випадку як самостійну підставу 

виникнення земельних орендних відносин, а у другому – як  попередній договір, 

оскільки ним фактично передбачено укладення договору оренди земельної ділянки. 

Запровадження  інституту «відчуження права оренди земельної ділянки» зумовлює 

ще велике коло питань. Науковцями висловлюються аргументи як за, так і проти 
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такого відчуження. Вважається, що передання  права оренди земель державної та 

комунальної власності у іншій особі є неможливим, оскільки ніхто не може 

передати більші  прав, ніж володіє сам, відповідно, відчужити право оренди може 

тільки особа, яка володіє цим правом, – орендар. Укладення ж договору про 

відчуження права оренди між орендарем та третьою особою призводить до 

встановлення обов'язків для opeндодавця, що не є стороною договору. Крім того, 

вторинний продаж суперечить правилам ч. 5 ст. 93 ЗК України щодо суборенди 

земельних ділянок. Додатково слід врахувати обмеження, встановлені ст. X Закону  

України «Про оренду землі»: право на оренду земельної ділянки державної або 

комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, 

внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім відчуження права на 

оренду земельної ділянки державної або комунальної власності, наданої для 

будівництва житлового будинку, яке може бути здійснено орендарем за згодою 

орендодавця, у разі, якщо таке будівництво розпочате, на строк та на умовах, 

визначених первинним договором оренди, або якщо таке відчуження передбачено 

первинним договором оренди. Орендар, що має намір відчужити право оренди 

земельної ділянки за згодою орендодавця, подає особисто або надсилає 

рекомендованим листом орендодавцеві відповідну заяву. Орендодавець у місячний 

строк з дня отримання заяви письмово надає орендарю згоду на відчуження права 

оренди земельної ділянки або вмотивовану відмову в наданні такої згоди. У разі 

якщо в установлений строк орендодавець не надав згоди на відчуження права 

оренди земельної ділянки або вмотивованої відмови в її наданні, орендар може 

відчужувати право оренди земельної ділянки через десять робочих днів з дня 

закінчення цього строку. Відчужене право оренди земельної ділянки підлягає 

державній реєстрації. 

Припинення дії договору оренди земельної ділянки здійснюється за наявності 

передбачених законом підстав: закінчення строку, на який договір було укладено; 

викуп земельної ділянки для суспільних потреб та примусове відчуження земельної 

ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом; 

поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря; смерть фізичної 

особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмова осіб, зазначених у 

ст. 7 Закону України «Про оренду землі», від виконання укладеного договору 

оренди земельної ділянки; ліквідація юридичної особи-орендаря, відчуження права 

оренди земельної ділянки заставодержателем; набуття права власності на житловий 

будинок, будівлю чи споруду, що розташовані на орендованій іншою особою; 

припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства 

(щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства); а також 

інші випадки, передбачені законодавством (статті 31, 32). 

Наслідком припинення договору оренди земельної ділянки є обов'язок орендаря 

повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. 

У разі погіршення орендарем корисних властивостей орендованої земельної 

ділянки, пов'язаних зі зміною її стану, орендодавець має право на відшкодування 

збитків, розмір яких визначається сторонами договору оренди. У разі недосягнення 

сторонами згоди про розмір відшкодування збитків спір вирішується у судовому 

порядку. 

 

Висновки з четвертого питання 
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Таким чином, оренда стала одним зі способів реформування відносин власності в 

агропромисловому комплексі. Земельна реформа передбачає перерозподіл земель 

не тільки з одночасним їх передаванням у приватну та колективну власність, а й з 

наданням у користування юридичним особам з метою надання умов для 

рівноправного розвитку різних форм господарювання. Договір оренди землі – це 

угода сторін про взаємні зобов‘язання, відповідно до яких орендодавець за плату 

передає орендареві у володіння і користування земельну ділянку для 

господарського використання на обумовлений договором строк. 
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ВИСНОВКИ з теми 

 

Отже, право землекористування являє собою систему правових норм,закріплених у 

Земельному законодавстві, які регулюють суспільні відносини, пов'язані з 

використанням земельних ресурсів. Право землекористування в об'єктивному 

значенні розглядається як сукупність правових норм, які регулюють суспільні 

земельні відносини у сфері використання, відтворення та охорони земель, 

визначають суб'єктний, об'єктний склади, особливості використання земельних 

ділянок, закріплюють права й обов'язки землекористувачів, підстави виникнення і 

припинення права землекористування. 

Право землекористування земельною ділянкою як суб'єктивне право являє собою 

встановлену об'єктивним правом можливість фізичних і юридичних осіб 

здійснювати реалізацію земельної правосуб'єктності стосовно користування 

відособленою земельною ділянкою. 

Згідно зі ст. 93 ЗК право постійного користування земельною ділянкою – це  право 

володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або 

комунальній власності, без установлення строку. 

Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та 

комунальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, що 

належать до державної або комунальної власності  

Об'єкти права постійного землекористування класифікують з урахуванням  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. 

З початком економічних реформ в Україні орендні відносини посіли не останнє 

місце в аграрному секторі. Оренда стала одним зі способів реформування відносин 

власності в агропромисловому комплексі.  
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці цієї теми студентові слід: 

9) опрацювати конспект лекції; 

10) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми; 

11) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з 

цієї теми; 

12) вести конспект підготовки до семінарського заняття. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти повинні 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. 

Студентам необхідно засвоїти поняття   права  користування землею, визначити 

його правові форми, зміст, умови  виникнення та припинення. 

Необхідно сформувати уявлення про  систему права користування  на землю 

держави, територіальних громад (постійне користування), фізичних та юридичних 

осіб (оренда землі). Засвоєння матеріалу має відбуватися із урахуванням розуміння 

основних  засад права  користування землею, його суб'єктного, об'єктного складу 

та змісту, формування розуміння провідних понять та категорій щодо ознак, 

правової природи, класифікації правових форм набуття та припинення права  

користування землею.    

Для самоперевірки доцільно використати такі контрольні запитання та 

завдання:  
1. Право землекористування як різновид права природокористування.  

2. Підстави виникнення права землекористування.  

3. Суб'єкти та об'єкти права землекористування.  

4. Зміст права землекористування.  

5. Підстави зміни і припинення права землекористування. 

6. Особливості права орендного землекористування.  

7. Концесійне землекористування. 

8. Особливості права сервітутного землекористування.  

9. Емфітевзис та суперфіцій.  

10. Юридичні засоби захисту прав суб‗єктів землекористування. 

 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 4: 

 

 

Вступ 

XIII. Поняття та зміст правової охорони земель України  

XIV. Суб'єкти і об'єкти правової охорони земель 

XV. Правове забезпечення рекультивації порушених земель  

XVI. Особливості правової охорони ґрунтів  

Висновки  
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Мета лекції 

 

Охарактеризувати правову охорону земель, надати визначення системи  правової 

охорони земель та визначити основні функції держави у процесі здійснення 

правової охорони земель. Розглянути суб'єкти та об‘єкти правової охорони земель, 

а також ознайомити студентів з загальними засадами рекультивації та консервації 

земель в Україні, сформувати навички  щодо орієнтування у системі її 

нормативного забезпечення у сфері правової охорони земель в Україні. 
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Вступ 
 

Лекцією з теми «Поняття і зміст правової охорони земель» ми продовжується 

вивчення загальної частини навчальної дисципліни «Земельне право». Змістом цієї 

лекції є засвоєння положень щодо законодавчого закріплення правової охорони 

земель, їх нормативного та процесуального забезпечення.   

Метою цієї лекції є визначення системи правової охорони земель, формування 

навичок щодо орієнтування у системі її нормативного забезпечення.   

Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми «Поняття і зміст правової 

охорони земель» тісно пов‘язана із усіма попередніми та наступними лекціями 

курсу, має базове теоретичне та методологічне значення для їх опанування 

студентами.  

Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: 

1) із загальною теорією держави і права. Саме загальна теорія права займається 

питаннями галузі права, її ознаками, визначає критерії самостійності галузі права; 

поняття «галузь права», «предмет галузі права», «метод галузі права», 

«правовідносини» розробляються на загальнотеоретичному рівні саме цією 

наукою; 

2) із конституційним правом. Основи правового регулювання  земельних відносин 

базуються на положеннях конституційного права; 

3) із цивільним правом, господарським правом, оскільки вони забезпечують 

загальне правове регулювання статусу фізичних та юридичних осіб приватного 

права, зокрема, суб‘єктів земельного права; крім того, ці галузі стосуються 

регулювання майнових та зобов‘язальних відносин в  земельному праві; 

4) із аграрним правом, оскільки саме земля є основним засобом аграрного 

виробництва; 

5) із адміністративним правом, оскільки  визначені земельні відносини мають 

характер відносин управління; 

6) із фінансовим, у тому числі податковим правом, оскільки   відносини в  з 

приводу справляння плати за землю також охоплюються предметом  земельного  

права; 

7) із   адміністративно-деліктним правом, оскільки відносини з приводу 

відповідальності за порушення земельного законодавства регламентуються 

відповідними нормами адміністративно-деліктного права; 
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І. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ 

Згідно зі ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, 

що перебуває під особливою охороною держави. Це положення Основного Закону 

країни відображено і деталізовано у Земельному кодексі України, Законі України 

«Про охорону земель» від 19 червня 2003 року та інших актах земельного 

законодавства.  Так, ст. 5 ЗК встановлено, що земельне законодавство базується на 

таких принципах, як принцип забезпечення раціонального використання та 

охорони земель та принцип пріоритету екологічної безпеки. Це означає, що 

головним завданням ЗК України у галузі регулювання земельних відносин є 

охорона земель. А такі завдання, як приватизація земель та забезпечення 

економічної ефективності землекористування, можуть досягатися за умов 

забезпечення охорони земельних ресурсів. 

За роки проведення земельної реформи в нашій країні основна увага приділялася 

питанням реформування відносин земельної власності, створення ефективно 

господарюючих формувань у всіх галузях економіки. А питанням охорони 

земельних ресурсів не надавалося пріоритетного суспільного значення. У 

результаті, як констатується у Законі України від 21 грудня 2010 року «Про 

Основні засади державної екологічної політики України на період до 2020 року» 

стан земельних ресурсів України близький до критичного. За період проведення 

земельної реформи значна кількість проблем у сфері земельних відносин не лише 

не розв'язана, а й загострилася. Так, на всій території поширені процеси деградації 

земель, серед яких найбільш масштабним ерозія (близько 57,5 % території), 

забруднення (близько 20 % території), підтоплення (близько 12 % території). 

В умовах економічної та екологічної кризи при переході до ринкових  відносин та 

різних форм власності без ефективних заходів з боку держави процес деградації 

земель, а також генофонду флори і фауни,  екосистем та ландшафтів може стати 

незворотним. Саме тому у чинному ЗК України питанням підвищення 

ефективності охорони земельних ресурсів приділено значну увагу. 

Правова охорона земель являє собою систему врегульованих нормами права 

організаційних, економічних та інших суспільних відносин щодо забезпечення 

раціонального використання земельного фонду країни, запобігання 

необґрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захисту 

земельних ресурсів від шкідливих антропогенних впливів, а також відтворення та 

підвищення родючості ґрунтів, продуктивності земель лісогосподарського 

призначення, забезпечення особливого правового режиму земель 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення. 

Основним завданням правової охорони земель є забезпечення збереження та 

відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей 

земель. Охорона земель є надзвичайно важливим чинником забезпечення 

продовольчої та екологічної безпеки України. Тому важливу роль у здійсненні 

завдань правової охорони земель відіграє держава шляхом виконання ряду своїх 

функцій, закріплених у чинному законодавстві, зокрема, законодавчого 

регулювання земельних відносин; розробки та реалізації загальнодержавної та 

місцевих програм раціонального використання земель, підвищення родючості 

ґрунтів, охорони земельних ресурсів у комплексі з іншими природоохоронними 

заходами; передачі (продажу) земельних ділянок у власність та надання їх у 
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користування, вилучення (викупу) земель для суспільних потреб; державної 

реєстрації прав на землю та інше нерухоме майно; поділу земельного фонду країни 

на категорії земель її визначення цільового призначення земельних ділянок; 

організації землеустрою; ведення державного земельного кадастру; здійснення 

моніторингу ґрунтів; здійснення державного контролю за використанням та 

охороною земель. 

У процесі здійснення правової охорони земель держава виконує чотири основні 

функції: регулюючу, стимулюючу, контрольну та каральну. 

Регулююча функція правової охорони земель полягає у встановлені правил 

раціонального використання земельних ресурсів. Перш за все такі правила 

встановлюються у формі обов'язків власників і користувачів земельних ділянок 

щодо їх раціонального використання, нормативів допустимої експлуатації земель, 

та допустимого антропогенного навантаження на земельні ресурси. 

Так, у статтях 91 та 96 ЗК України визначені обов'язки осіб, що використовують 

земельні ділянки. Власники землі і землекористувачі зобов'язані додержуватися 

вимог законодавства про охорону довкілля, підвищувати родючість ґрунтів та 

зберігати інші корисні властивості  землі, дотримуватися обмежень, пов'язаних із 

встановленням охоронних зон, зберігати протиерозійні споруди, мережі 

зрошувально-осушувальних систем тощо. 

Характерним проявом здійснення регулюючої функції держави у галузі охорони 

земель є встановлення навколо окремих земельних ділянок територій земельних 

охоронних зон, у яких обмежується господарська  та інша діяльність людей саме в 

інтересах охорони землі. Так, охоронні зони створюються навколо особливо цінних 

природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних систем 

тощо;  з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропологічних впливів 

(ст. 1 1 2 ЗК України). Навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела 

водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого 

призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності створюються 

зони санітарної охорони таких об'єктів. У межах цих зон забороняється діяльність, 

яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам 

водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам 

оздоровчого призначення, навколо яких вони створені (ст. 113 ЗК України). 

Вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водних об‘єктів з метою 

охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення а засмічення та збереження 

їх водності у межах водоохоронних з'являються земельні ділянки під прибережні 

захисні смуги, тобто природоохоронні території з режимом обмеженої 

господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо 

водоймі на островах забороняється: а) розорювання земель (крім підготовки ґрунту 

для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; б) зберігання та 

застосування пестицидів і добрив; в) влаштування літніх таборів для худоби; г) 

будівництво будь-яких споруд (крім технічних, гідрометричних та лінійних), у 

тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; г) влаштування 

звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів, виробити 

кладовища, скотомогильників, полів фільтрації тощо; д) миття та обслуговування 

транспортних засобів і техніки. А об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній 

смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Ті з них, 
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які не відповідають всім встановленим режимам господарювання, підлягають 

винесенню з прибережних захисних смуг (ст. 61 ЗК України). 

Стимулююча функція правової охорони земель полягає в запровадженні 

економічних стимулів раціонального використання та охорони земельних ресурсів. 

Такі стимули передбачені в ст. 205 ЗК України. 

Згідно із цією статтею, економічне стимулювання раціонального використання та 

охорони земель спрямовано на підвищення зацікавленості власників і користувачів 

земельних ділянок у виконанні вимог законодавства щодо охорони земельних 

ресурсів. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони 

земель включає: а) надання податкових і кредитних пільг громадянам та 

юридичним особам, які здійснюють за власні кошти заходи, передбачені 

загальнодержавними та регіональними програмами використання і охорони земель; 

б) виділення коштів державного або місцевого бюджету громадянам та юридичним 

особам для відновлення попереднього стану земель, порушених не з їх вини; в) 

звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії 

сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх стану згідно з державними та 

регіональними  програмами; г) компенсацію з бюджетних коштів за зниження 

доходів  власників землі та землекористувачів внаслідок тимчасової консервації 

деградованих та малопродуктивних земель, що стали такими не з їх вини. 

Контрольна функція правової охорони земель зводиться до здійснення 

відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування державного 

контролю за використанням та охороною земель. Провідна роль у здійсненні 

такого контролю належить Держзем  інспекції України  Держагенства земельних 

ресурсів України, у складі якого діють державні інспектори з використання та 

охорони земель. Крім того, державний контроль за використанням та охороною 

земель здійснюють Міністерство екології та природних ресурсів України, 

Державне агентство лісових ресурсів України, Міністерство охорони здоров'я 

України та інші центральні органи виконавчої влади. Нарешті, ЗК України на 

органи місцевого самоврядування покладений обов'язок здійснення відомчого 

контролю за використанням та охороною земель, які перебувають у комунальній 

власності. Органи місцевого самоврядування можуть також призначати 

громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель з числа 

громадян, які не є посадовими особами відповідних органів влади. 

Каральна функція правової охорони земель проявляється у встановленні санкцій 

за порушення правил раціонального використання і охорони земель та їх 

застосуванні до порушників земельного законодавства. Санкції за порушення норм 

земельного законодавства застосовуються судами, а також державними 

інспекторами Держземінспекції  та деякими іншими посадовими особами. 

 

Висновки з першого питання 

Таким чином, можна визначити, що охорона земель є надзвичайно важливим 

чинником забезпечення продовольчої та екологічної безпеки країни. Тому важливу 

роль у здійсненні завдань правової охорони земель відіграє держава шляхом 

виконання ряду своїх функцій. 

Правова охорона земель являє собою систему врегульованих нормами права 

організаційних, економічних та інших суспільних відносин щодо забезпечення 

раціонального використання земельного фонду країни, запобігання 
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необґрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захисту 

земельних ресурсів від шкідливих антропогенних впливів, а також щодо 

відтворення та підвищення родючості ґрунтів, продуктивності земель лісового 

фонду, забезпечення особливого правового режиму земель природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. її основне 

завдання полягає в забезпеченні збереження та відтворення земельних ресурсів, 

екологічної цінності природних і набутих якостей земель. 

Охорона земельних ресурсів здійснюється також шляхом рекультивації порушених 

земель, що включає комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних 

заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та 

продуктивності порушених земель. 

 Важливе значення у забезпеченні охорони земель має юридична відповідальність 

за порушення земельного законодавства. Особи, винні в недодержанні 

передбачених законодавством вимог щодо охорони земель, можуть бути 

притягнуті до адміністративної, цивільної, а в ряді випадків і до кримінальної 

відповідальності. 
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ІІ. СУБ'ЄКТИ І ОБ'ЄКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

 Надання землі на законодавчому рівні статусу основного національного багатства, 

що перебуває під особливою охороною держави покладає на органи державної 

влади, а також на органи місцевого самоврядування загальний обов'язок 

забезпечити раціональне використання та охорону земельних ресурсів країни. 

Виконання цього обов'язку забезпечується здійсненням органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування низки функцій управління землями, які 

спрямовані на охорону земельних ресурсів. 

 Важливу роль у сфері правової охорони земель країни відіграє Верховна Рада 

України, яка визначає засади державної політики в галузі використання та 

охорони земель, приймає закони у галузі регулювання земельних відносин та 

затверджує загальнодержавні програми щодо використання та охорони земель (ст. 

6 ЗК). 

Прийняті Верховною Радою закони України «Про охорону земель» і «Про 

державний контроль за використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 р. 

та інші документи у сфері охорони земель реалізуються через діяльність органів 

державної виконавчої влади, яку очолює Кабінет Міністрів України. Згідно зі ст. 

13 ЗК України з метою забезпечення охорони земель цей орган здійснює: 1) 

реалізацію державної політики у галузі використання та охорони земель; 2) 

розробку і забезпечення виконання загальнодержавних програм використання та 

охорони земель; 3) організацію ведення державного земельного кадастру, 

державного контролю за використанням і охороною земель та здійснення 

землеустрою; 4) встановлення порядку проведення моніторингу земель та деякі 

інші функції. 

Суб'єктами правової охорони земель є також місцеві державні адміністрації. Так, 

відповідно до ст. 17 ЗК України до їх повноважень належать: участь у розробці та 

забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних (республіканських) 

програм з питань використання та охорони земель; координація здійснення 

землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель; 

координація діяльності державних органів з питань земельних ресурсів та деякі 

інші. 

До суб'єктів правової охорони земель належать органи місцевого 

самоврядування. Так, обласні та районні ради здійснюють: забезпечення 

реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель; 

погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, беруть 

участь у їх реалізації на відповідній території; затверджують та беруть участь у 

реалізації регіональних програм використання земель, підвищення родючості 

ґрунтів, охорони земель; координацію діяльності місцевих органів земельних 

ресурсів; організацію землеустрою; розпорядження землями, що перебувають у 

спільній власності територіальних громад тощо (статті 8 і 10 ЗК). 

До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі охорони земельних 

ресурсів на відповідній території належать: розпорядження землями 

територіальних громад; організація землеустрою; координація діяльності місцевих 

органів земельних ресурсів; здійснення контролю за використанням та охороною 

земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного 

законодавства; викуп земельних ділянок для суспільних потреб, пов'язаних з 
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охороною земель та інших природних ресурсів, з земель приватної власності у 

межах сіл, селищ, міст; обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання 

земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог 

земельного законодавства (ст. 12 ЗК). 

Крім органів державної влади загальної компетенції та органів місцевого 

самоврядування, важливу роль у забезпеченні правової охорони земель відіграють 

галузеві органи державної виконавчої влади. Серед них слід виділити 

Держземагенство України, Міністерство екології та природних ресурсів України, 

Мінагрополітики та продовольства, Держсільгоспінспекція України, які  є 

центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення 

реалізації державної політики у сфері земельних відносин, у тому числі й у сфері 

охорони земель. Їх повноваження щодо охорони земель визначені у статтях 14, 15, 

15
1
, 15

2
 ЗК України, а також у Законі України «Про охорону земель». 

До повноважень Держсільгоспінспекції України віднесене здійснення 

державного контролю за використанням та охороною земель. До повноважень 

Держземагентства України у галузі охорони земель належать: розробка та 

забезпечення реалізації загальнодержавних регіональних програм використання та 

охорони земель; ведення державного земельного кадастру; здійснення 

землеустрою, моніторинг земель; забезпечення проведення державної експертизи 

програм і проектів з питань землеустрою, ведення та адміністрування Державного 

земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також 

техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів; розроблення 

економічного механізму регулювання земельних відносин тощо (ст. 15 ЗК 

України). 

Мінекології та природоресурсів України як суб'єкт правової охорони земель бере 

участь у розробленні загальнодержавних і регіональних програм використання та 

охорони земель та у формуванні державної політики у  галузі охорони та 

раціонального використання земель, а також здійснює організацію моніторингу 

земель та вирішує інші питання у галузі земельних відносин відповідно до закону 

(ст. 14 ЗК України). 

Обов'язок забезпечення охорони земель у процесі їх використання закон покладає і 

на власників, і на користувачів земельних ділянок. Тому до суб'єктів правової 

охорони земель відносять громадян та юридичних осіб, яким земельні ділянки 

належать на праві власності, праві постійного користування чи праві оренди. Так, 

згідно зі статтями 91 і 90 ЗК України власники та користувачі земельних ділянок 

зобов'язані: додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; 

підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі; 

дотримуватися обмежень, пов'язаних із встановленням охоронних зон зберігати 

геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошуваних і осушувальних 

систем; своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування дані про стан та використання земель та інших 

природних ресурсів у порядку, встановленому законом; забезпечувати 

використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням. А згідно зі ст. 14 

Закону України «Про оренду землі»  в договорах оренди земельних ділянок як їх 

обов'язкова умова повинні визначатися цільове призначення орендованої земельної 

ділянки, умови її використання та збереження якості землі. Законом також 

встановлено, що орендодавець має право вимагати від орендаря земельної ділянки 
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додержання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості 

ґрунтів, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, а також 

додержання режиму використання водоохоронних зон, прибережних захисних 

смуг, зон санітарної охорони територій, які особливо охороняються. 

Згідно з законодавством України охороні підлягають усі землі в межах території 

держави. Отже, об'єктом правової охорони земель є всі землі, на які 

поширюється суверенітет України. Однак суб'єкти правової охорони земель мають 

різний правовий статус і, відповідно, різну компетенцію у сфері охорони земель. 

Крім того, землі України поділяються на дев'ять категорій, кожна з яких має 

особливий правовий режим і потребує вжиття різних за змістом заходів щодо їх 

охорони. Тому землі як об'єкт правової охорони за суб'єктами та специфікою їх 

охорони можна поділити на дві групи. 

За суб'єктами правової охорони можна виділити землі, охорона яких є обов'язком 

того чи іншого суб'єкта. Так, власники та користувачі земельних ділянок 

охороняють ділянки, що перебувають у їх власності чи користуванні. Об'єктом 

охорони земель, яку здійснюють сільські, селищні та міські ради, є землі в межах 

відповідних населених пунктів. Об'єктом охорони земель, здійснення якої 

покладено на районні та обласні органи влади (районні ради, районні державні 

адміністрації, обласні ради, обласні державні адміністрації), є землі, відповідно, в 

межах району чи області. Нарешті, об'єктом охорони земель, яку здійснюють 

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Мінагрополітики України, 

Мінприроди України, Держсільгоспінспекція України, Держземагентство України, 

є весь земельний фонд нашої держави. Однак компетенція органу влади щодо 

охорони земель не завжди поширюється на весь земельний фонд країни чи землі в 

межах тієї чи іншої адмістративно-територіальної одиниці. Так, наприклад, об'єм 

охорони земель, яку здійснює Державне агентство лісового господарства України, 

є землі лісогосподарського призначення, межі якої збігаються з адміністративно-

територіальним устроєм країни. 

За специфікою охорони об'єкти охорони землі класифікую і за їх категорійною 

приналежністю та цільовим призначенням. Так, відповідно до ст. 19 ЗК України у 

складі земель нашої держави виділяю такі категорії земель: а) землі 

сільськогосподарського призначення; б) землі житлової та громадської забудови; в) 

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; г) землі 

оздоровчою призначення; ґ) землі рекреаційного призначення; д) землі історії і 

культурного призначення; е) землі лісогосподарського призначених; є) землі 

водного фонду; ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку та енергетики, оборони 

та іншого призначення. Використання та охорона кожної із зазначених категорій 

земель регулюються як загальними, так і спеціальними нормами земельного права, 

які враховують соціальну, економічну та екологічну специфіку земель кожної 

категорії. Причому питома вага спеціальних норм земельного права в регулюванні 

цих відносин щодо використання земель різних категорій є досить великою. Це, у 

свою чергу, зумовлює необхідність здійснення охорони різних категорій земель з 

урахуванням їх специфіки. Таким чином, об'єктами охорони земель слід вважати 

землі, що віднесені до кожної з передбачених ЗК України категорій земель. 

Разом з тим слід зазначити, що в межах кожної з категорій земель можуть бути 

землі, вимоги щодо використання та охорони яких істотно відрізняються від вимог, 

що поширюються на всі землі відповідної категорії. Так, наприклад, у складі 



90 

земель сільськогосподарською призначення виділяються меліоровані 

сільськогосподарські угіддя, угіддя, на яких штучно регулюється водний режим 

(шляхом зони посушливих земель, осушення перезволожених земель та ін.). Із 

необхідністю проведення на таких землях штучного регулювання водного режиму 

меліоровані землі виділяються як окремий елемент правової охорони у складі 

земель сільськогосподарського призначення. Аналогічно можна виділити землі, що 

охороняються за особливими правилами, і в складі інших категорій земель. 

За специфікою об'єкта охорони землі класифікують за їх категорійною належністю 

та цільовим призначенням. Так, відповідно до ст. 19 ЗК у складі земель України 

виділяють дев'ять категорій земель. Використання та охорона кожної з них 

регулюються як загальними, так і спеціальними нормами земельного права, які 

враховують соціально-економічну та екологічну специфіку земель кожної 

категорії. Окремими об'єктами охорони земель слід вважати землі, віднесені до 

кожної з передбачених Земельним кодексом України категорій земель. 

 

Висновки з другого питання 

 Отже, важливу роль у сфері правової охорони земель країни відіграє Верховна 

Рада України, яка визначає засади державної політики в галузі використання та 

охорони земель, приймає закони у галузі регулювання земельних відносин та 

затверджує загальнодержавні програми щодо використання та охорони земель (ст. 

6 ЗК). Суб'єктами правової охорони земель є також місцеві державні адміністрації. 

До суб'єктів правової охорони земель належать органи місцевого самоврядування. 

Крім органів державної влади загальної компетенції та органів місцевого 

самоврядування, важливу роль у забезпеченні правової охорони земель відіграють 

галузеві органи державної виконавчої влади. 
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ІІІ. ПравовЕ забезпечення рекультивації порушених земель 

 

Рекультивація земель – це  комплекс організаційних, технічних, 

біотехнологічних та правових заходів, здійснюваних з метою відновлення 

ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель. 

Земельний кодекс України проголошує ґрунти земельних ділянок, незалежно від їх 

власницького статусу чи цільового призначення, об'єктом особливої охорони.  

Це означає, що, по-перше, права власників земельних ділянок і землекористувачів 

щодо ґрунтового покриву на їх ділянках обмежуються законом. Зокрема, вони не 

мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних 

ділянок без спеціального дозволу органів, що здійснюють державний контроль за 

використанням та охороною земель. 

 По-друге, у разі отримання дозволу на проведення діяльності, пов'язаної з 

порушенням поверхневого шару ґрунту, власники земельних ділянок і 

землекористувачі зобов'язані забезпечити зняття, складування, зберігання 

поверхневого шару ґрунту та його нанесення на ділянку, з якої він був знятий 

(рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та 

інших якостей. Громадяни та юридичні особи, які не виконують вимог 

законодавства щодо рекультивації земельних ділянок, притягуються до юридичної 

відповідальності. 

По-третє, згідно зі ст. 166 ЗК України землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, 

екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі 

внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та 

інших робіт, підлягають рекультивації. Для рекультивації порушених земель, 

відновлення деградованих земельних угідь повинен використовуватися ґрунт, 

знятий при проведенні  гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та 

інших робіт, шляхом його нанесення на малопродуктивні ділянки або на  ділянки 

без ґрунтового покриву. 

Рекультивація порушених земель, площа яких в Україні становить понад 190 тис. 

га, відновлення їх ґрунтового покриву і повернення у сферу народного 

господарства є однією з найважливіших проблем. Рекультивація земель має 

здійснюватися на ландшафтно-екологчних принципах, що передбачають 

оптимальне співвідношення різних напрямів відновлення порушених територій, 

підвищення і відтворення родючості рекультивованих ґрунтів і запобігання 

негативному впливу техногенних утворень довкілля. 

За відсутності в Україні спеціального правового акта з питань рекультивації земель 

остання здійснюється відповідно до законодавства колишнього СРСР, яке не 

суперечить законодавству України. Зокрема, технологічні питання здійснення 

рекультивації земель регулюються державними стандартами, до яких належать 

ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура показників 

придатності порушеного шару ґрунтів»; ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охорона природи. 

Землі. Загальні вимоги до рекультивації земель»; ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охорона 

природи. Землі. Класифікація порушених земель для рекультивації»; ГОСТ 

17.5.3.06-85 «Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття 

родючого шару ґрунту при здійсненні земляних робіт». 

Згідно із зазначеними державними стандартами, рекультивація земельної 

ділянки складається з двох частин: технічної рекультивації та біологічної 
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рекультивації. Технічна рекультивація є першим етапом відновлення ґрунтового 

покриву земельних ділянок. Вона передбачає здійснення таких робіт, як засипання 

деформованої поверхні материнськими породами, планування, очищення, 

вирівнювання поверхні порушеної ділянки та інших.  

Біологічна рекультивація є завершальним етапом відновлення ґрунтового 

покриву земельної ділянки. В рамках біологічної рекультивації проводяться роботи 

щодо нанесення знятого раніше шару родючого ґрунту на порушену земельну 

ділянку в певній послідовності, визначеній проектом рекультивації земельної 

ділянки. Кінцевим результатом рекультивації порушеної земельної ділянки має 

бути приведення її в стан, придатний для використання в сільскому, лісовому 

господарстві або інших галузях економіки. 

Важливим напрямом охорони земель сільськогосподарського призначення України 

є консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених угідь. 

Відповідно до ст. 171 ЗК України до деградованих земель належать: а) земельні 

ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, 

повеней, добування корисних копалин тощо; б) земельні ділянки з еродованими, 

перезволоженими ґрунтами, ґрунтами з підвищеною кислотністю або засоленістю, 

забрудненими хімічними речовинами ґрунтами та ін. Малопродуктивними землями 

вважаються сільськогосподарські угіддя, ґрунти яких характеризуються 

негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське 

використання за призначенням є економічно неефективним. 

Техногенно забрудненими є землі, забруднені внаслідок господарської діяльності 

людини, що призвела до деградації земель та негативного впливу на довкілля і 

здоров'я людей. До таких земель відносять і землі радіаційно небезпечні та 

радіоактивно забруднені, землі забруднені важкими металами, іншими хімічними 

елементами тощо (ст. 169 ЗК).  

Консервація земель являє собою тимчасове виведення деградованих, 

малопродуктивних і техногенно забруднених сільськогосподарських угідь із 

сільськогосподарського використання, проведення на таких угіддях комплексу 

робіт з відновлення їхньої родючості (головним чином, залуження або заліснення) 

та повернення їх у сферу сільськогосподарського виробництва. Консервація земель 

здійснюється лише щодо земель, відновити продуктивні та екологічні властивості 

яких у процесі їх сільськогосподарського використання неможливо. Що стосується 

техногенно забруднених земельних ділянок, то консервації підлягають лише землі, 

на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на 

цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров'я (ст. 172 ЗК). 

З метою конкретизації норм Земельного кодексу України щодо консервації земель 

Мінагрополітики видав наказ від 26.04.13 р. № 283, яким затвердив Порядок 

консервації земель. Порядок обов'язковий для державних органів виконавчої влади, 

поширюється на власників землі, землекористувачів, у тому числі орендарів, і має 

рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування. 

Обов'язок ініціювання консервації відповідних земельних ділянок покладений на 

власників і користувачів цих ділянок. Крім власників і користувачів землі, з 

ініціативою проведення консервації тих чи інших земельних ділянок можуть 

виступати місцеві землевпорядні та природоохоронні органи (органи 

Держекоінпекції, органи Держсільгоспнінспекціїї). 
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Якщо консервацію земельної ділянки ініціює власник чи користувач, він має 

подати заяву або клопотання до уповноваженого органу за місцем  розташування 

земельної ділянки, у якій зазначаються причини проведення консервації земель. 

До заяви або клопотання про ініціювання консервації земельної ділянки додаються: 

копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку; викопіювання із 

земельно-кадастрового плану орієнтовних меж відповідної земельної ділянки; 

агрохімічний паспорт земельної ділянки (за наявності); матеріали власних 

спостережень (фотознімки), таблиці динаміки врожайності сільськогосподарських 

культур тощо. 

Консервація земель здійснюється за рішеннями органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. На підставі заяви або клопотання про 

консервацію земельної ділянки відповідна державна адміністрація видає 

розпорядження (сільська, селищна, міська рада приймає рішення) про створення 

комісії з обстеження земель у натурі (на місцевості) та підготовки висновків про 

доцільність їх консервації. За результатами обстеження земельної ділянки у натурі 

(на місцевості) складається звіт про її стан та надаються пропозиції щодо її 

консервації. 

Орган влади, до якого подані матеріали та висновок про консервацію земельної 

ділянки, повинен протягом 30 днів розглянути їх та видати розпорядження 

(рішення) про консервацію земель державної або комунальної власності. Якщо 

земельна ділянка перебуває у приватній власності, розпорядження (рішення) про її 

консервацію приймається на підставі договору з власником ділянки. 

Обов'язковою умовою проведення консервації земель є розробка відповідного 

проекту. Для підготовки проекту власник земельної ділянки повинен укласти з 

землевпорядною організацією, яка має ліцензію на виконання землевпорядних 

робіт, договір на його розробку. 

Після схвалення проекту консервації земельної ділянки державною 

землевпорядною експертизою він підлягає виконанню. Реалізовуючи проект 

консервації земельної ділянки, її власник чи користувач мають здійснити 

залуження чи заліснення ділянки. Залуження полягає у її засіванні насінням 

багаторічних трав, а заліснення - у закладенні деревних насаджень. Використання 

земельної ділянки, що перебуває у стані консервації, для вирощування 

сільськогосподарських культур забороняється. 

По закінченні строку консервації земельної ділянки комісія проводить обстеження 

законсервованих земель у натурі (на місцевості) і вносить до відповідних органів 

виконавчої влади (місцевого самоврядування), які прийняли рішення про 

консервацію земель, пропозицію щодо повернення земель до попереднього 

використання, продовження термінів консервації або про здійснення інших заходів 

щодо їх раціонального та екологічно безпечного використання. 

 

Висновки з третього питання 

 

Таким чином, рекультивація земель – це  комплекс організаційних, технічних, 

біотехнологічних та правових заходів, здійснюваних з метою відновлення 

ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель. 

Земельний кодекс України проголошує ґрунти земельних ділянок, незалежно від їх 

власницького статусу чи цільового призначення, об'єктом особливої охорони. 
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Консервація земель являє собою тимчасове виведення деградованих, 

малопродуктивних і техногенно забруднених сільськогосподарських угідь із 

сільськогосподарського використання, проведення на таких угіддях комплексу 

робіт з відновлення їхньої родючості (головним чином, залуження або заліснення) 

та повернення їх у сферу сільськогосподарського виробництва. Консервація земель 

здійснюється лише щодо земель, відновити продуктивні та екологічні властивості 

яких у процесі їх сільськогосподарського використання неможливо. 
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ІV. Особливості правової охорони ґрунтів 

 

Охорона земель передбачає здійснення заходів щодо охорони найважливішого їх 

компонента – ґрунтів. Серед великої кількості наявних у нашій країні типів ґрунтів 

найпоширенішими є чорноземи. їм властива висока природна родючість через 

високий вміст гумусу. 

Правова охорона ґрунтів – складова правової охорони земель. Усі передбачені 

земельним законодавством вимоги щодо раціонального використання та охорони 

земель повною мірою стосуються і ґрунтів.  

Однак охорона ґрунтів має ряд особливостей, які відображені у правовому 

регулюванні їх охорони та використання. Ці особливості виявляються, по-перше, у 

забезпеченні підвищеної правової охорони земель, вкритих цінними в 

екологічному, економічному, сільськогосподарському та соціальному відношеннях 

видами ґрунтів, та, по-друге, у правовій регламентації використання земель, 

пов'язаного з відокремленням ґрунтового покриву від материнської основи та його 

перенесенням на інші землі. 

Перша особливість правової охорони ґрунтів виявилася у запровадженні в 

земельне законодавство категорії «особливо цінні землі». Згідно зі ст. 150 ЗК 

України до особливо цінних земель належать: 1) ділянки сільськогосподарського та 

іншого призначення з особливо цінними видами ґрунтів, а саме: чорноземи 

нееродовані несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені 

несолонцюваті суглинкові ґрунти; темно-сірі оггідзолені та чорноземи опідзолені 

на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і 

середньоглибокі; дерново-підзолисті суглинкові ґрунти; торфовища з глибиною 

залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини; коричневі 

ґрунти Південного узбережжя Криму; дернові глибокі ґрунти Закарпаття; 2) 

торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно 

від глибини; 3) землі, надані в постійне користування НВАО "Масандра" та 

підприємствам, що входять до його складу; землі дослідних полів науково-

дослідних установ і навчальних закладів; 4) землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення. 

Підвищений рівень правової охорони особливо цінних земель виявляється у 

встановленні законодавством загальної заборони на використання таких земель не 

за їх основним цільовим призначенням. Так, вилучення особливо цінних земель, 

вкритих особливо цінними видами ґрунтів, а також земель, на яких розташовані 

дослідні поля науково-дослідних установ і навчальних закладів, для 

несільськогосподарських потреб не допускається, за винятком випадків, 

передбачених ст. 150 ЗК України. А відповідно до Закону України «Про природно-

заповідний фонд» та Закону України «Про охорону культурної спадщини» на 

землях природоохоронного та історико-культурного призначення забороняється 

будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан 

природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх 

використанню за цільовим призначенням. 

Разом з тим, Земельний кодекс України дозволяє вилучення (викуп) для суспільних 

та інших потреб ділянок особливо цінних земель, що перебувають у державній або 

комунальній власності (для будівництва об'єктів загальнодержавного значення, 

доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і 
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зрошувальних каналів та ін.). Таке вилучення (викуп) може здійснюватися за 

постановою Кабінету Міністрів України або за рішенням відповідної місцевої ради 

лише після отримання відповідного дозволу від Верховної Ради України. 

Друга особливість правової охорони ґрунтів зумовлена тим, що ґрунти як природну 

субстанцію можна відокремити від материнської основи, що може негативно 

позначитися на їх природних властивостях, зокрема на виконанні ґрунтами 

екологічної, сільськогосподарської та інших функцій. В зв'язку з цим у ст. 168 ЗК 

України ґрунти проголошено об'єктом особливої охорони та встановлений 

спеціальний порядок проведення діяльності, пов'язаної з порушенням ґрунтового 

покриву земель. Так, власники і користувачі земельних ділянок не мають права 

знімати та переносити ґрунтовий покрив земельних ділянок без спеціального 

дозволу органів, які здійснюють державний контроль за використанням та 

охороною земель.  

Згідно Указу Президента України «Про державну інспекцію сільського 

господарства України» від 13.04.2011 № 459/2011 державний контроль за 

використанням та охороною земель здійснює Державна інспекція сільського 

господарства України. Саме Державна інспекція  сільського господарства України 

має право видавати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних 

ділянок. 

 

Висновки з четвертого питання 

 

Таким чином, охорона земель передбачає здійснення заходів щодо охорони 

найважливішого їх компонента – ґрунтів. Серед великої кількості наявних у нашій 

країні типів ґрунтів найпоширенішими є чорноземи. їм властива висока природна 

родючість через високий вміст гумусу. Правова охорона ґрунтів – складова 

правової охорони земель. Усі передбачені земельним законодавством вимоги щодо 

раціонального використання та охорони земель повною мірою стосуються і 

ґрунтів.  
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ВИСНОВКИ з теми 

 

Отже, правова охорона земель являє собою систему врегульованих нормами права 

організаційних, економічних та інших суспільних відносин щодо забезпечення 

раціонального використання земельного фонду країни, запобігання 

необґрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захисту 

земельних ресурсів від шкідливих антропогенних впливів, а також щодо 

відтворення та підвищення родючості ґрунтів, продуктивності земель лісового 

фонду, забезпечення особливого правового режиму земель природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. її основне 

завдання полягає в забезпеченні збереження та відтворення земельних ресурсів, 

екологічної цінності природних і набутих якостей земель. 

Надання землі на законодавчому рівні статусу основного національного багатства, 

що перебуває під особливою охороною держави, покладає на органи державної 

влади, а також на органи місцевого самоврядування загальний обов'язок 

забезпечити раціональне використання та охорону земельних ресурсів країни. 

Виконання цього обов'язку забезпечується здійсненням названими органами низки 

функцій управління землями, які спрямовані на охорону земельних ресурсів. 

Рекультивація земель – це комплекс організаційних, технічних, біотехнологічних 

та правових заходів, здійснюваних з метою відновлення ґрунтового покриву, 

поліпшення стану та продуктивності порушених земель. Земельний кодекс України 

проголошує ґрунти земельних ділянок, незалежно від їх власницького статусу чи 

цільового призначення, об'єктом особливої охорони. 

Консервація земель являє собою тимчасове виведення деградованих, 

малопродуктивних і техногенно забруднених сільськогосподарських угідь із 

сільськогосподарського використання, проведення на таких угіддях комплексу 

робіт з відновлення їхньої родючості (головним чином, залуження або заліснення) 

та повернення їх у сферу сільськогосподарського виробництва. Консервація земель 

здійснюється лише щодо земель, відновити продуктивні та екологічні властивості 

яких у процесі їх сільськогосподарського використання неможливо. 

Охорона земель передбачає здійснення заходів щодо охорони найважливішого їх 

компонента – ґрунтів. Серед великої кількості наявних у нашій країні типів ґрунтів 

найпоширенішими є чорноземи. їм властива висока природна родючість через 

високий вміст гумусу. 

Правова охорона ґрунтів – складова  правової охорони земель. Усі передбачені 

земельним законодавством вимоги щодо раціонального використання та охорони 

земель повною мірою стосуються і ґрунтів.  
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці цієї теми студентові слід: 

13) опрацювати конспект лекції; 

14) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми; 

15) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з 

цієї теми; 

16) вести конспект підготовки до семінарського заняття. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти повинні 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. 

Студентам необхідно засвоїти поняття охорони земель,   орієнтуватися в системі 

нормативних конструкцій щодо забезпечення гарантій прав на землю. 

 Засвоєння матеріалу має відбуватися із урахуванням розуміння основних  засад   

правової охорони земель, формування розуміння провідних понять та категорій 

щодо  правових механізмів здійснення охоронних заходів щодо землі як основного 

національного багатства України. 

 

Для самоперевірки доцільно використати такі контрольні запитання та 

завдання:  
1. Поняття охорони земель.  

2. Правові форми охорони землі як основного національного багатства 

України.  

3. Суб‘єкти правової охорони земель.  

4. Об‘єкти правової охорони земель.  

5. Зміст правової охорони земель.  

6. Досягнення раціонального землекористування. Захист земель від 

несприятливих природних і техногенних процесів.  

7. Збереження природних водно-болотних угідь.   

8. Попередження погіршення екологічної ролі антропогенних ландшафтів. 

9.   Правова забезпечення рекультивації порушених земель.  

10. Правове забезпечення консервації земель. 

11.  Особливості правової охорони ґрунтів.  

 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 5: 

 

 

Вступ 

I. Поняття, зміст, суб'єкти та функції управління в галузі використання та 

охорони земель.  

II. Землеустрій 

III. Державний земельний кадастр 

IV.  Контроль за використанням та охороною земель. Моніторинг земель. 

Висновки 
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Мета лекції 

 

Визначення системи правового регулювання управління в галузі використання та 

охорони земель, формування навичок щодо орієнтування у системі його 

нормативного забезпечення, надати студентам базових, опорних знань з цієї теми, 

орієнтувати їх на самостійну роботу з вивчення цієї теми, у тому числі в процесі 

підготовки до семінарських занять та контрольних заходів, передбачених 

програмою курсу. 
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Вступ 
 

Лекцією з теми «Управління в галузі використання та охорони земель» ми  

продовжується вивчення загальної частини навчальної дисципліни «Земельне 

право». Змістом цієї лекції є засвоєння положень щодо законодавчого закріплення 

правового регулювання управління в галузі використання та охорони земель, його 

нормативного забезпечення.   

Метою цієї лекції  є визначення системи правового регулювання управління в 

галузі використання та охорони земель , формування навичок щодо орієнтування у 

системі його нормативного забезпечення.  

Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми «Управління в галузі 

використання та охорони земель» тісно пов‘язана із усіма попередніми та 

наступними лекціями курсу, має базове теоретичне та методологічне значення для 

їх опанування студентами.  

Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: 

1) із загальною теорією держави і права. Саме загальна теорія права займається 

питаннями галузі права, її ознаками, визначає критерії самостійності галузі права; 

поняття «галузь права», «предмет галузі права», «метод галузі права», 

«правовідносини» розробляються на загальнотеоретичному рівні саме цією 

наукою; 

2) із конституційним правом. Основи правового регулювання відносин  щодо 

правового регулювання управління в галузі використання та охорони земель 

базуються на положеннях конституційного права; 

3) із цивільним правом, господарським правом, оскільки вони забезпечують 

загальне правове регулювання статусу фізичних та юридичних осіб приватного 

права, зокрема суб‘єктів земельного права в галузі використання та охорони 

земель; 

4) із аграрним правом, оскільки саме земля є основним засобом аграрного 

виробництва й охорони; 

5) із адміністративним правом, оскільки  визначені земельні відносини мають 

характер відносин управління; 

6) із адміністративно-деліктним правом, оскільки відносини з приводу 

відповідальності за порушення земельного законодавства регламентуються 

відповідними нормами адміністративно-деліктного права; 
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І. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, СУБ'ЄКТИ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ. 

 

Конкретні завдання, функції контролю за використанням та охороною земель, а 

також форми і методи його здійснення визначені в Законі України «Про державний 

контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 № 963-IV Із 

змінами, внесеними згідно із Законом N 1697-VII  від 14.10.2014  

Метою контролю за використанням та охороною земель є задоволення 

справедливих соціальних, економічних, екологічних потреб нинішнього і 

майбутнього поколінь у сфері розвитку й охорони навколишнього природного 

середовища. 

Його конкретні цілі визначаються основними формами діяльності у сфері 

використання й охорони земель, якими є: організація раціонального 

землекористування; охорона земель; забезпечення екологічної безпеки людини. 

За сучасних умов реформування земельних відносин, сутність державного 

управління у галузі використання, охорони та відворення земель це заснована 

на законі організаційно-правову діяльність уповноважених органів із забезпечення 

ефективного й раціонального використання земель та їх охорони у межах, 

визначених законодавом України. 

В умовах ринкової економіки важливим є поєднання заходів економічного 

стимулювання раціонального використання та охорони земель із методами 

адміністративного впливу на суб'єктів земельних правовідносин. Так, набувають 

широкого застосування економічні методи впливу на суб'єктів земельного 

законодавства, пов'язані з наданням податкових і кредитних пільг, виділенням 

коштів державного та місцевого бюджетів, звільненням від плати за земельні 

ділянки тощо. 

В умовах реформування земельних відносин важливого значенні набувають 

відповідні функції управління у галузі використання та охорони земель, 

зокрема землеустрій, державний земельний кадастр здійснення державної 

реєстрації прав на землю, планування використання земель, нормування та 

стандартизація у сфері використати і охорони земель, контроль за використанням 

та охороною земель Зазначені функції становлять зміст управління у галузі 

використанії  і охорони земель. 

Державний  контроль  за використанням та охороною земель усіх категорій  та 

форм власності здійснює центральний орган виконавчої влади,  який забезпечує 

реалізацію  державної  політики  у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому 

комплексі. 

Суб'єктом управління у галузі використання та охорони земель є система 

уповноважених органів, які відповідно до земельного законодавства здійснюють 

організаційно-правову діяльність щодо забезпечення раціонального використання 

та охорони земельних ресурсів. При переході країни до ринкової економіки органи 

місцевого самоврядування також наділені повноваженнями стосовно управління 

земельними ресурсами, що, однак, не змінює державного характеру управління, 

оскільки діяльність цих органів здійснюється у межах встановлених державою, і 

має за мету вирішення спільних завдань. 

До таких суб'єктів за чинним законодавством належать: Верховна Рада України, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 
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міські, районні, районні у містах, сільсьі і селищні та міські ради, Кабінет 

Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у 

галузі земельних відносин (Міністерство екології та природних ресурсів 

України), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, у галузі земельних відносин (Державна екологічна інспекція 

України), центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері земельних відносин (Міністерство аграрної політики 

та продовольства України), центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин (Державне агентство земельних 

ресурсів України), центральний орі виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому 

комплексі, у сфері земельних відносин (Державна інспекція сільського 

господарства України), державні органи приватизації, Державний земельний 

банк. 

Система і функції управління у галузі використання та охорони земель 

Зміст управління землями знаходить свій прояв у низці функцій, що  здійснюються 

відповідними компетентними органами. Функції уравління являють собою види 

(напрями) діяльності уповноважених органів щодо забезпечення організації 

раціонального й ефективного використання та охорони земель. Зазначені види 

діяльності органів державної влади становлять єдиний механізм щодо регулювання 

використання та охорони земель. 

Зміст земельного законодавства свідчить про існування таких функцій 

управління у галузі використання та охорони земель:  

1) моніторингу земель,  

2) планування використання та охорони земель, 

3) встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень,  

4) нормування та стандартизації у сфері використання та охорони земель,  

5) землеустрою, 

6) ведення державного земельного кадастру,  

7) здійснення державної реєстрації прав на землю,  

8) здійснення контролю за використанням та охороною земель,   

9) вирішення земельних спорів. 

Система і повноваження органів управління у галузі використання та охорони 

земель 

Органи управління у галузі використання та охорони земель являють собою 

розгалужену систему, яка діє в межах повноважень, визначених земельним та 

іншими галузями законодавства України. Ця система функціонує як єдиний 

механізм. 

Зазвичай систему органів управління у галузі використання та охорони земель 

поділяють на два види: органи загальної компетенції та органи спеціальної 

компетенції. Особливістю управління в галузі використання та охорони земель 

органами загальної компетенції є те, що вони здійснюють таку діяльність разом з 

вирішенням інших завдань, віднесених до їх компетенції. На відміну від цього, для 
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органів спеціальної компетенції управління у галузі використання та охорони 

земель є головним або одним з головних напрямів їх діяльності. 

До системи органів загальної компетенції, які здійснюють управління у галузі 

використання та охорони земель, належать: Верховна Рада України, Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, місцеві державні 

адміністрації, державні органи приватизації. 

Систему органів управління спеціальної компетенції становлять: Міністерство 

екології та природних ресурсів України,  Державна екологічна інспекція України, 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державне агентство 

земельних ресурсів України, Державна інспекція сільського господарства України, 

Державний земельний банк. 

Державні органи приватизації відповідно до ст. 17 ЗК України здійснюють 

продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єктіи,  які підлягають 

приватизації. 

До повноважень Міністерства екології та природних ресурсів України у галузі 

земельних відносин відповідно до ст. 14 ЗК України і Положення про 

Міністерство екології та природних ресурсів України затвердженого Указом 

Президента України від 13 квітня 2011 № 452/2011 як головного органу у системі 

центральних органів виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації 

державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

охорони земель, належить: участь у розробці та реалізації загальнодержавних і 

регіональних програм використання та охорони земель; організація моніторингу 

земель; участь у розробці нормативних документів у галузі охорони земель та 

відтворення родючості грунтів, здійснення державної екологічної експертизи 

землекористування; внесення пропозицій щодо формування державної політики в 

галузі охорони та раціонального використання земель; здійснення міжнародного  

співробітництва з питань охорони земель тощо. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики 

України) відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 

2011 року № 500/20111, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 

Центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурін 

(Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентво України). 

Діяльність цього органу відповідно до Положення про Державне агентство 

земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 8 

квітня 2011 року № 445, спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра аграрної політики та продовольства України. Основними 

завданнями Держземагентства України є реалізація державної політики у сфері 

земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

Державна інспекція сільського господарства України (Держсільгоспінспекція 

України) відповідно до Положення про Державну інспекцію сільського 

господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 

2011 року № 459/20112 є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координу Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної 

політики іа продовольства України.  
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Висновки з першого питання 

 

Контроль за використанням та охороною земель являє собою одну з важливих 

функцій державного управління у зазначеній сфері суспільних відносин. Його 

завдання полягають у забезпеченні додержання органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і 

громадянами вимог земельного законодавства України. Варто звернути увагу на те, 

що контроль здійснюється: а) за усіма без винятку суб'єктами земельних відносин, 

а не тільки за юридичними і фізичними особами; б) стосується всіх земель, 

незалежно від форм власності. 
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ІІ. ЗЕМЛЕУСТРІЙ 

 

Земельний кодекс України (ст. 181) та Закон України «Про землеустрій» від 22 

травня 2003 року визначають землеустрій як сукупність соціально-економічних та 

екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та 

раціональну організацію території адміністративно-територіальних утворень, 

суб'єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих 

відносин і розвитку продуктивних сил. 

Серед функцій державного управління землями України землеустрою належить 

провідна роль. Так, згідно із Законом України «Про генеральну схему планування 

території України»  від 07.02.2002 № 3059-III шляхом землеустрою реалізовуються 

заходи щодо раціонального використання території країни, передбачені зазначеним 

нормативним актом. 

Саме від землеустрою залежать формування структури адміністративно-

територіального устрою, збереження й охорона земель, забезпечення галузей 

економіки земельними ресурсами, він є основним елементом управління 

земельними ресурсами країни, реальним механізмом у сфері належного 

регулювання земельних відносин. 

Призначення землеустрою полягає в ст. 2 ЗУ «Про землеустрій»: 

1)  забезпеченні реалізації державної політики щодо використання та 

охорони земель, здійсненні земельної реформи, вдосконаленні 

земельних відносин, науковому обгрунтуванні розподілу земель за 

цільовим призначенням з урахуванніям державних, громадських та 

приватних інтересів, формуванні раціональної системи землеволодіння і 

землекористування, створенні екологічно сталих агроландшафтів тощо;  

2) наданні інформації для правового, економічного, екологічного і 

містобудівного механізму регулювання земельних відносин на 

національному, регіональному, локальному і господарському рівні 

шляхом встановлення особливого режиму та умов використання й 

охорони земель; 

3)  встановленні і закріпленні на місцевості меж адміністративно-

територіальних одиниць, територій природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного призначення, меж земельних ділянок власників і 

землекористувачів; 

4)  прогнозуванні, плануванні і організації раціонального використання та 

охорони земель на національному, регіональному, локальному і 

господарському рівні;  

5) організації території сільськогосподарських підприємств,  установ і 

організацій з метою створення просторових умов для для еколого-

економічної отимізації використання та охорони земель сільсько-

господарського призначення, впровадження прогресивних форм 

організації управління землекористуванням, удосконалення структури і 

розміщення земельних угідь, посівних площ;  

6) розробці і здійсненні системи заходів із землеустрою для збереження 

природних ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, 

рекультивації порушених земель і землювання малопродуктивних угідь, 
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захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного 

засолення, закислення, заболочення, забруднення промисловими 

відходами та хімічними речовинами тощо, консервації деградованих і 

малопродуктивних земель, запобігання іншим негативним явищам;  

7) організації території підприємств, установ і організацій з метою 

створення умов сталого землекористування та встановлення обмежень і 

обтяжень (земельних сервітутів) у використанні та охороні земель 

несільськогосподарського призначення;  

8) отриманні інформації щодо кількості та якості земель, їхнього стану та 

інших даних, необхідних для ведення державного земельного 

земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення державного 

контролю за використанням та охороною земель. 

В умовах реформування земельних відносин землеустрій як функція державного 

управління значно збагачується (заходи землеустрою охоплють не лише землі 

сільськогосподарського призначення, а й житлової та громадської забудови, 

природно-заповідного та іншого природоохоронного,оздоровчого, рекреаційного 

та історико-культурного призначення), виникають його нові провадження, види 

землевпорядної документації, оновлюється суб'єктний склад. Так, суб'єктами 

землеустрою (ст. 4 ЗУ «Про землеустрій») визначені органи державної влади, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим та органи місцевого самоврядування; юридичні та фізичні особи, 

які здійснюють землеустрій; землевласники та землекористувачі. 

Об'єктами землеустрою (ст. 5 ЗУ «Про землеустрій») є територія України; 

території адміністративно-територіальних одиниць або їх частин; території 

землеволодінь та землекористувань чи окремі земельні ділянки. 

Мета землеустрою полягає в забезпеченні раціонального використання та охорони 

земель, створенні сприятливого екологічного середовища та поліпшенні природних 

ландшафтів.  

Заходи із землеустрою здійснюються на загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівні. 

Землеустрій здійснюється державними та іншими землевпорядними організаціями 

за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки 

Крим і місцевих бюджетів, а також коштів громадян та юридичних осіб. 

Землеустрій включає в себе чотири взаємопов'язаних аспекти: юридичний, 

економічний, технічний і екологічний. 

У сучасних умовах екологічна спрямованість землеустрою повинна виходити на 

перший план. Екологічний аспект землеустрою спрямований на забезпечення 

оптимального складу і співвідношення земельних угідь, забезпечення екологічно 

збалансованого землевикористання, створення сприятливого екологічного стану, 

поліпшення природних ландшафтів та дотримання технологій, що сприяють 

збереженню якісного стану земель (особливо ґрунтів) у процесі їх використання 

незалежно від їх цільового призначення. Зазначений аспект землеустрою 

відображають такі його провадженнях: а) розробка загальнодержавної і 

регіональних програм використання та охорони земель; б) обґрунтування 

встановлення меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і 

заповідними режимами; в) складання проектів землеустрою, що забезпечують 
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еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також 

розроблення заходів щодо охорони земель. 

Відповідні положення знайшли своє закріплення в чинному законодавстві. Так, 

відповідно до Закону України «Про державну експертизу землевпорядної 

документації» від 17 червня 2004 року № 1808-IV при проведенні державної 

землевпорядної експертизи повинна досліджуватися, перевірятися, аналізуватися 

та оцінюватися еколого-економічна ефективність проектних рішень з метою 

запобігання їх негативному впливу на стан земельних ресурсів, суміжні земельні 

ділянки та ландшафт. 

Відповідно до ч. З ст. 186 ЗК України прогнозні матеріали використання і охорони 

земель, проекти землеустрою, матеріали державного земельного кадастру, проекти 

з питань використання і охорони земель, реформування земельних відносин, а 

також техніко-економічні матеріали обґрунтувань використання і охорони земель 

підлягають державній експертизі, яка здійснюється органом по земельних ресурсах 

відповідно до закону. Виконавцями державної експертизи законом визначені 

експерти, які працюють у складі спеціально уповноваженого органу виконавчої 

влади у сфері державної експертизи і мають високу кваліфікацію та спеціальні 

знання, а також висококваліфіковані спеціалісти або наукові працівники, які 

залучаються цими органами до проведення відповідно до закону. 

Проекти землеустрою, що стосуються еколого-економічного обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь, мають забезпечувати раціональне й ефективне 

використання, створити умови для підвищення продуктивності праці на них, 

вирішити питання призупинення ерозійних процесів, визначити площі земель, 

користування якими є економічно неефективним та екологічно небезпечним. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 року № 1134 

затверджено Порядок розроблення проектів землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, який 

визначає механізм розроблення таких проектів. 

Розроблена землевпорядна документація підлягає розгляду і затвердженню 

(порядок затвердження передбачено у статтях 186-186
1 
ЗК України). 

Юридичний аспект землеустрою полягає у правовому забезпеченні всіх його 

заходів. Крім того, зазначений аспект знаходить свій прояв у підготовці 

документів, які складаються в порядку землевпорядних заходів та посвідчують 

право власності або право користування землею у випадках, передбачених 

законом. 

Технічний аспект землеустрою дозволяє розкрити такі його провадження: а) 

встановлення (відновлення) на місцевості меж адміїністративно-територіальних 

одиниць, землеволодінь і землекористувапь; б) складення проектів впорядкування 

існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових; в) складення 

проектів відведеня земельних ділянок; г) встановлення в натурі (на місцевості) меж 

земельних ділянок; ґ) розроблення іншої землевпорядної документації, пов'язаної з 

використанням та охороною земель; д) здійснення авторського нагляду за 

виконанням проектів з використання та охорони земель; е) проведення топографо-

геодезичних, картографічних, грунтових, геоботанічних та інших обстежень і 

розвідувань земель. 

Про економічну природу землеустрою говорить таке провадження землеустрою, 

як складення схем землеустрою, розроблення техніко-економічних обґрунтувань 



110 

використання та охорони земель відповідних адміністративно-територіальних 

утворень. 

 

Висновки з другого питання 

 

Таким чином, Землеу стрій – це сукупність соціально-економічних та екологічних 

заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної 

організації території адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів 

господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і 

розвитку продуктивних сил. 

Об'єкти землеустрою: 

 територія України; 

 території адміністративно-територіальних утворень або їх частин; 

 території землеволодінь та землекористувань чи окремі земельні ділянки. 

Види робіт із землеустрою – обстежувальні, пошукові, топографо-геодезичні, 

картографічні, проектні та проектно-пошукові роботи, що виконують з метою 

складання документації із землеустрою. Діяльність у сфері землеустрою - наукова, 

технічна, виробнича та управлінська діяльність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, що здійснюється під час 

землеустрою. Документація із землеустрою – затверджені в установленому 

порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюється використання та 

охорона земель державної, комунальної та приватної власності, а також матеріали 

цім іеження та розвідування земель, авторського нагляду за виконанням проектів 

щодо заходів із землеустрою відносять передбачені документацією із ігмисустрою 

роботи щодо раціонального використання та охорони земель, формування та 

організації території об'єкта землеустрою з урахуванням їх цільового призначення, 

обмежень у використанні та обмежень (обтяжень) правами ш і них осіб (земельних 

сервітутів), збереження та підвищення родючості грунтів.   
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ІІІ. Державний земельний кадастр. 
 

Термін «кадастр» означає систематизовану сукупність даних стосовно кількісної 

та якісної характеристик відповідних видів природних ресурсів чи явищ. 

Державний земельний кадастр – один  з різновидів кадастрів природних ресурсів, 

до яких, крім нього, включаються: водний кадастр, лісовий кадастр, кадастр 

тваринного світу, кадастр рослинного світу та ін. 

Державний земельний кадастр є однією з функцій державного управління 

земельним фондом, основними завданнями якої є: забезпечення необхідною 

інформацією органів державної влади та органи місцевого самоврядування, 

заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою 

регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, 

визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів; 

контролю за використанням і охороною земель, економічного та екологічного 

обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою. 

Сьогодні відбуваються певні позитивні зрушення у впровадженні автоматизованої 

системи ведення централізованого Державного земельного кадастру. У зв'язку з 

прийняттям 7 липня 2011 року Закону України «Про державний земельний 

кадастр» № 3613-VI , який є основою розвитку земельних відносин, а також 

повинен сприяти удосконаленнб системи управління земельними ресурсами. В 

Україні була запроваджена так звана «дуальна система» ведення кадастру і 

реєстрації прав. 

При цьому одна структура веде базу даних на земельні ділянки, а друга - здійснює 

реєстрацію прав на них. 

Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону державний земельний кадастр є  єдиною 

державною геоінформаційною системою відомостей про землі, розташовані в 

межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження в їх 

використанні, а також даних про кількісну і якісну характеристику земель, їх 

оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. 

Державна реєстрація земельної ділянки полягає у внесенні до Державного 

земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей  про формування 

земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера. 

Систему органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, 

становить центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері земельних відносин та його територіальні органи. Держателем Державного 

земельного кадастру є центральний орган виконавчої влади, що  реалізує  

державну політику у сферіземельних відносин (Держземагентство).  

Адміністратором Державного земельного кадастру є державне підприємство, що 

належить до сфери управління центрального органу виконавчої  влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин, і здійснює  заходи із створення та 

супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру, 

відповідає  за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист 

відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі.  Функції 

адміністратора Державного земельного кадастру виконує визначене 

Держземагентством за погодженням з Мінагрополітики державне підприємство, 

яке належить до сфери управління Держземагентства. 
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Ведення Державного земельного кадастру здійснює Держземагентство та його 

територіальні органи. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру і 

надання таких відомостей у складі центрального органу виконавчої влади що 

реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснюють державні 

кадастрові реєстратори, які мають повноваження: 

- - перевіряють відповідність поданих документів вимогам 

законодавства;  

- формують поземельні книги на земельні ділянки, вносять записи до 

них, забезпечують зберігання таких книг;  

- здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру 

або відмовляють в їх внесенні;  

- присвоюють кадастрові номери земельним ділянкам;  

- надають відомості з Державного земельного кадастру та відмовляють в 

їх наданні;  

- здійснюють виправлення помилок у Державному земельному кадастрі; 

- передають органам державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно відомості про земельні ділянки. (Порядок ведення Державного 

земельного кадастру Затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 жовтня 2012 р. № 1051) 

Об'єктами Державного земельного кадастру є:  

- землі в межах державного кордону України;  

- землі в межах території адміністрагивні територіальних одиниць;  

- обмеження у використанні земель;  

- земельна ділянка.( Стаття 10. ЗУ «Про земельний кадастр») 

Державна  реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом 

відкриття Поземельної книги на таку ділянку за місцем їх розташування 

відповідним Державним   кадастровим реєстратором  центрального  органу 

виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. 

Поземельна книга є документом Державного земельного кадастру, який містить 

такі відомості про земельну ділянку: а) кадастровий номер; б) площа; в) 

місцезнаходження (адміністративно-територіальна одиниця); г) склад угідь; г) 

цільове призначення (категорія земель, використання земельної ділянки в межах 

певної категорії земель; д) нормативна грошова оцінка; е) відомості про обмеження 

у використанні земельної ділянки; є) відомості про межі частини земельної 

ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки; 

ж) кадастровий план земельної ділянки; з) дата державної реєстрації земельної 

ділянки; и) інформація про документацію із зеилеустрою, на підставі якої здійснена 

державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей; і) 

інформація про власників (користувачів) земельної ділянки відповідно до даних 

про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно; ї) дані про бонітування ґрунтів (ст. 25 ЗУ «Про держ. земельний кадастр». 

Поземельна книга відкривається одночасно з державною реєстрацією земельної 

ділянки. Земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного 

кадастру, присвоюється кадастровий номер. Кадастровий номер земельної ділянки 

є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі. Система кадастрової 

нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України.  
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Законом передбачено співпрацю, органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру (Держземагенство), з органом державної реєстрації прав 

(Державна реєстраційна служба України). (Постанова КМУ від 22 лютого 2012 р. 

№ 118 Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного 

земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав, якою затверджено 

Порядок надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної 

реєстрації прав та про зареєстровані речові права на земельні ділянки органу, що 

здійснює ведення Державного земельного кадастру). Так, він одночасно з 

державною реєстрацією земельної ділянки надає органу державної реєстрації прав 

інформацію про державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної 

реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію); кадастровий номер, площу, місце 

розташування земельної ділянки; 3) кадастровий план зареєстрованої земельної 

ділянки в електронній (цифровій) формі. У свою чергу, орган державної реєстрації 

прав одночасно з державною реєстрацією речового права на земельну ділянку 

надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію 

про: а) суб'єкта права власності на земельну ділянку; б) суб'єкта речового права на 

земельну ділянку; в) державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, 

права користування (сервітут) земельної ділянки, права постійного користування, 

права оренди (суборенди) земельною ділянкою; права користування земельною 

ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови 

земельної ділянки (суперфіцій); г) дату державної реєстрації, реєстраційний номер 

земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із 

зазначенням відомостей про її кадастровий номер та орган, що здійснив державну 

реєстрацію. Крім того, внесення відомостей до Державного земельного кадастру 

або надання мотивованої відмови у такому внесенні здійснюється у строк, що не 

перевищує чотирнадцяти робочих днів з дня отримання відповідної документації, 

якщо цим Законом не встановлено інший строк для здійснення цих дій. 

З метою забезпечення реалізації положень Закону України «Про державний 

земельний кадастр» Кабінетом Міністрів України 17 жовтня 2012 року було 

прийнято Постанову «Про затвердження Порядку ведення державного земельного 

кадастру» № 1051, який визначає порядок присвоєння кадастрових номерів 

земельним ділянкам, а також механізм їх реєстрації. 

Державний земельний кадастр має відповідні складові. Так, кадастрове 

зонування як його складова включає встановлення меж кадастрових зон і 

кварталів. 

Кадастрові зйомки - це комплекс робіт, виконуваних для визначення та 

відновлення меж земельних ділянок. Кадастрова зйомка включає: геодезичне 

встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки із 

суміжними власниками та землекористувачами; відновлення меж земельної 

ділянки на місцевості; встановлення меж частин земельної ділянки, які містять 

обтяження та обмеження щодо використання землі; виготовлення кадастрового 

плану. 

Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними 

природними властивостями, які мають сталий характер і суттєво впливають на 

врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-

кліматичних умовах. Бонітування ґрунтів проводиться за стобальною шкалою. 
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Вищим балом оцінюються ґрунти з кращими властивостями, які мають найбільшу 

природну продуктивність. 

Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу 

виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в 

суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність 

земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі. Економічна 

оцінка земель різного призначення проводиться для порівняльного аналізу 

ефективності їх використання. Данні економічної оцінки земель є основою 

грошової оцінки земельної ділянки різного цільового призначення. Економічна 

оцінка земель визначається в умовних кадастрових гектарах або у грошовому 

вираженні. 

Грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі і проводиться за 

методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок 

може бути нормативною і експертною. 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для 

визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель тощо. 

Експертна грошова оцінка використовується при здійснені цивільно-правових 

угод щодо земельних ділянок. 

Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у Держвному земельному 

кадастрі в порядку, встановленому Законом. 

Облік кількості земель - відображення у відомостях і документах, даних, які 

характеризують кожну земельну ділянку, а також землі за площею та складом 

земельних угідь, розподіл земель за власниками, землекористувачами. 

Облік якості земель - відображення у відомостях і документах даних, які 

характеризують земельні угіддя за природними і набутими властивостями, що 

впливають на їх продуктивність та економічну цінність, а також за ступенем 

техногенного забруднення ґрунтів. 

  

Висновки з третього питання 

 

Таким чином, державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна 

система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів України, їх цільове 

призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну 

характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і 

користувачами. 

Призначенням державного земельного кадастру є забезпечення необхідною 

інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою 

регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, 

визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, 

контролю за використанням і охороною земель, економічного та екологічного 

обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою. 

Основними завданнями ведення державного земельного кадастру є: 

а) забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки; 
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б) застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації 

земельних ділянок; 

в) запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та її 

достовірності. 
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ІV. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ. 

МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ.  

 

  

Згідно зі ст. 187 ЗК України контроль за використанням та охороною земель 

полягає в забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами 

земельного законодавства України. 

Відповідно до ст. 188 ЗК України державний контроль за викорисіишіям та 

охороною земель усіх категорій та форм власності здійснюється відповідно до 

закону. Таким законом є Закон України «Про державний контроль за 

використанням та охороною земель» 19.06.2003 № 963-IV Основними принципами 

здійснення державного контролю за використанням та охороною земель є: 

забезпечення раціонального використання та охорони земель як основного 

національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави; 

пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над 

економічними інтересами; повне відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю 

внаслідок порушення земельного законодавства України; поєднання заходів 

економічного стимулювання і відповідальності у сфері використання та охорони 

земель. 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель» державний контроль за використанням та охороною земель усіх 

категорій та форм власності здійснює центральний орган виконавчої влади, який 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в 

агропромисловому комплексі. Таким органом є Державна інспекція сільського 

господарства України. 

Державний контроль за дотриманням вимог законодавства України   про охорону 

земель здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 

державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення 

і охорони природних ресурсів. Таким органом є Державна екологічна інспекція 

України (Держекоінспекція України), яка здійснює свої повноваження 

відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України 

від 13.04.2011 № 454/2011 Наголосимо, що за змістом земельного законодавства, 

крім державного, існує самоврядний і громадський контроль. 

Відповідно до ст. 189 ЗК України самоврядний контроль за використанням та 

охороною земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та 

обласними радами. Як і державний, самоврядний контроль покликаний сприяти 

забезпеченню раціонального використання та охорони земель як основного 

національного багатства. 

За статтею 190 ЗК України громадський контроль за використанням та охороною 

земель здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються відповідними 

органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в 

агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, і діють на підставі положення, 
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затвердженого центральними органами виконавчої влади, що забезпечують 

формування державної політики у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому 

комплексі, охорони навколишнього природного середовища.  

Відповідно до ст. 191 ЗК України моніторинг земель являє собою систему 

спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, 

відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів.  

Він поділяється на відповідні види (ст. 191 ЗК, Про моніторинг земель: Постанова 

Кабінету Міністрів України 20 серпня 1993 року № 661). Розрізняють глобальний 

моніторинг, який пов'язаний з міжнародними науково-технічними програмами; 

національний моніторинг, який охоплює територію,  що знаходиться в межах 

кордонів України; регіональний моніторинг, який проводиться на територіях, що 

характеризуються єдністю фізико-географічних, екологічних та економічних умов; 

і, нарешті, локальний, що діє на окремих земельних ділянках та в окремих 

частинах (елементарних структурах) ландшафтно-екологічних комплексів. 

Моніторинг у галузі використання земель проводиться за такими напрямами:  

- стан використання угідь, полів, ділянок;  

- процеси, пов'язані зі змінами родючості ґрунтів (розвиток водної і вітрової 

ерозії,  погіршення структури ґрунту, заболочення і засолення), заросттання 

сільськогосподарських угідь, забруднення земель пестицидами, важкими 

металами, радіонуклідами та іншими токсичними речовинамими; 

- якість берегових ліній річок, морів, озер, заток, водосховищ, лиманів, 

гідротехнічних споруд;  

- стану берегових ліній річок, морів, озер, заток,водосховищ, лиманів, 

гідротехнічних споруд; 

- процесів, пов'язаних з утворенням ярів, зсувів, сельовими потоками, 

землетрусами, карстовими, кріогенними та іншими явищами; 

- стану земель населених пунктів, територій, зайнятих нафтогазодобувними 

об'єктами, очисними спорудами, гноєсховищами, складами паливно-

мастильних матеріалів, добрив, стоянками автотранспорту, захороненням 

токсичних промислових відходів і радіоактивних матеріалів, а також іншими 

промисловими об'єктами. 

Об'єктом моніторингу земель є земельний фонд України незалежно від форм 

власності на землю, цільового призначення та характеру використання. 

Складовою частиною моніторингу земель є моніторинг ґрунтів (Про моніторинг 

грунтів на землях сільськогосподарського призначення :наказ Міністерства 

аграрної політики України від 26 лютого 2004 року № 51), який являє собою 

систему спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу 

інформації про зміни показників якісного стану ґрунтів, їх родючості, розроблення 

науково обґрунтованих рекомендацій щодо прийняття рішень про відвернення та 

ліквідацію наслідків негативних процесів. Об'єктами моніторингу ґрунтів є землі 

сільськогосподарського призначення (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, 

пасовища, перелоги, землі тимчасової консервації). 

Результати моніторингу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення 

використовуються в процесі визначення правових основ регулювання земельних 

відносин, при проведенні економічної та грошової (нормативної та експертної) 

оцінки земель, визначенні розмірів плати за землю, плануванні заходів щодо 

відтворення родючості грунтів та підвищення урожайності сільськогосподарських 
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культур, коригуванні агротехнологій, проведенні еколого-агрохімічного 

районування (зонування) території, визначенні зон виробництва 

сільськогосподарської продукції для виготовлення продуктів для дитячого та 

дієтичного харчування, розробленні рекомендацій щодо раціонального та 

екологічно безпечного застосування агрохімікатів. 

Суб'єктами, на яких покладено ведення моніторингу земель, є Державне 

агентство земельних ресурсів України, Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство аграрної політики та продовольства України та 

інші органи державної виконавчої влади. 

Суб'єкти, які здійснюють моніторинг земель, наділені повноваженнями 

адміністративно-правового характеру (наприклад, зобов'язувати власників 

земельних ділянок або землекористувачів щодо виконання дій, необхідних для 

покращення використання земельних ділянок, або проведенню робіт, що усувають 

загрозу погіршення стану земель). 

Інформація, здобута за допомогою моніторингу земель, є правовою основою для 

прийняття необхідних рішень державними органами в галузі використання та 

охорони земель. Інформація про стан земельних ресурсів та їх використання, що 

була отримана в процесі ведення моніторингу, нагромаджується в архівах і банках 

даних автоматизованої інформаційної системи. На основі зібраної інформації і 

результатів оцінки стану земель складаються оперативні зведення, наукові 

прогнози і рекомендації, що надаються до місцевих органів державнів виконавчої 

влади, органів місцевого й регіонального самоврядуння інших державних органів 

для вжиття заходів щодо попередження і ліквідації наслідків негативних процесів. 

Отримані матеріали об'єктивно характеризують фізичні, хімічні, біологічні процеси 

у навколишньому середовищі, рівень забруднення ґрунтів, що дає можливість 

органам державного управління пред'являти певні вимої до землекористувачів з 

усунення правопорушень у галузі використання і охорони земель. Крім цього, до 

завдань моніторингу земель належить інформаційне забезпечення ведення 

державного земельного кадастру землекористування, землеустрою, державного 

контролю за використанням і охороною земель, а також власників земельних 

ділянок. 

Створення бази об'єктивної інформації для оцінки стану, в якому перебувають 

земельні ресурси, є одним із основних завдань моніторингу земель. 

 

Висновки з четвертого питання 

 

Таким чином, Контроль за використанням та охороною земель, за законодавчим 

визначенням, «полягає в забезпеченні додержання органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і 

громадянами земельного законодавства України " (ст. 187 3КУ). 

Функція контролю пов'язана із функцією моніторингу, проте, на відміну від 

моніторингу, для контролю характерний владний вплив на порушників. 

За суб'єктом здійснення виділяють такі форми контролю: (1) державний, (2) 

самоврядний та (3) громадський контроль. 

(1) Загальні положення про здійснення державногоконтролю у даній сфері 

визначені ст.ст. 187-190 ЗКУ, ЗУ «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель», ПКМ  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
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ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається 

періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства 

планових заходів державного нагляду (контролю)»  від 6 березня 2013 р. № 191 , 

Наказом Держкомзему України «Про затвердження Порядку планування та 

здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб‘єктами 

господарювання вимог земельного законодавства»   від 25.02.2013  № 132, засади 

притягнення до адміністративної відповідальності за земельні правопорушення - 

КУпАП. 

Моніторинг земель – важлива функція управління у сфері використання та охорони 

земель. Його об'єктом є землі України незалежно від форм власності на землю, 

цільового призначення та характеру використання. Моніторинг земель складається 

із систематичних спостережень за станом земель (зйомки, обстеження і 

вишукування), виявлення змін, а також оцінки: стану використання угідь, полів, 

ділянок; процесів, пов'язаних зі змінами родючості ґрунтів, збільшенням 

сільськогосподарських угідь, забрудненням земель токсичними речовинами; стану 

берегових ліній річок, морів, озер, водосховищ, гідротехнічних споруд; процесів, 

пов'язаних з утворенням ярів, селевими потоками, землетрусами та іншими 

явищами; стану земель у межах населених пунктів, територій, зайнятих 

нафтогазодобувними об'єктами, очисними спорудами, а також іншими 

промисловими об'єктами. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Контроль за використанням та охороною земель являє собою одну з важливих 

функцій державного управління у зазначеній сфері суспільних відносин. Його 

завдання полягають у забезпеченні додержання органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і 

громадянами вимог земельного законодавства України. Варто звернути увагу на те, 

що контроль здійснюється: а) за усіма без винятку суб'єктами земельних відносин, 

а не тільки за юридичними і фізичними особами; б) стосується всіх земель, 

незалежно від форм власності. 

Моніторинг земель - важлива функція управління у сфері використання та охорони 

земель. Його об'єктом є землі України незалежно від форм власності на землю, 

цільового призначення та характеру використання. Моніторинг земель складається 

із систематичних спостережень за станом земель (зйомки, обстеження і 

вишукування), виявлення змін, а також оцінки: стану використання угідь, полів, 

ділянок; процесів, пов'язаних зі змінами родючості ґрунтів, збільшенням 

сільськогосподарських угідь, забрудненням земель токсичними речовинами; стану 

берегових ліній річок, морів, озер, водосховищ, гідротехнічних споруд; процесів, 

пов'язаних з утворенням ярів, селевими потоками, землетрусами та іншими 

явищами; стану земель у межах населених пунктів, територій, зайнятих 

нафтогазодобувними об'єктами, очисними спорудами, а також іншими 

промисловими об'єктами. 

Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель являє 

собою механізм ціноутворення, кредитування, пільгового оподаткування, 

виділення бюджетних і позабюджетних коштів, компенсації зниження доходів 

тощо, за допомогою якого забезпечується раціональне використання земельних 

ресурсів, створюються сприятливі умови для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, збереження та відтворення родючості 

ґрунтів, захисту земель від негативних наслідків антропогенної діяльності людини. 

Змістом зазначеного стимулювання є: надання податкових і кредитних пільг 

громадянам та юридичним особам, які здійснюють за власні кошти заходи, 

передбачені загальнодержавними і регіональними програмами використання та 

охорони земель; виділення коштів з державного або місцевого бюджету 

громадянам та юридичним особам для відновлення попереднього стану земель, 

порушених не з їхньої вини; звільнення від плати за земельні ділянки, що 

перебувають у стадії сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх стану 

згідно з державними та регіональними програмами; компенсація з бюджетних 

коштів зниження доходу власників землі та землекористувачів внаслідок 

тимчасової консервації деградованих та малопродуктивних земель, що стали 

такими не з їхньої вини. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ З ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці цієї теми студентові слід: 

17) опрацювати конспект лекції; 

18) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми; 

19) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з 

цієї теми; 

20) вести конспект підготовки до семінарського заняття. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти повинні 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. Студентам 

необхідно засвоїти поняття  та функції управління в галузі використання та 

охорони земель, систему органів управління в галузі використання та охорони 

земель.  

  орієнтуватися в системі  органів управління в галузі використання та охорони 

земель. 

Засвоєння матеріалу має відбуватися із урахуванням розуміння основних   засад 

управління в галузі використання та охорони земель , формування розуміння 

провідних понять та категорій щодо  правових механізмів здійснення охоронних 

заходів щодо  управління використанням та охороною земель, моніторингу земель, 

порядку ведення Державного земельного кадастру, економічного стимулювання 

раціонального використання та охорони земель. 

Для самоперевірки доцільно використати такі контрольні запитання та 

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

2.  Система органів управління в галузі використання та охорони земель.  

3. Функції управління в галузі використання та охорони земель.  

4. Планування використання земель.  

5.  Встановлення цільового призначення земельних ділянок. 

6.  Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень.  

7. Моніторинг земель. 

8.  Нормування та стандартизація у сфері використання та охорони 

земельних ділянок.  

9. Контроль за використанням та охороною земель.  

10. Моніторинг земель. Ведення державного земельного кадастру.  

11. Державна реєстрація прав на землю.  

12. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони 

земель. 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 6: 
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II. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності 

III. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення 
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Мета лекції 

 

Визначення системи правового регулювання юридичної відповідальності в 

земельному праві України, формування навичок щодо орієнтування у системі її 

нормативного забезпечення, надати студентам базових, опорних знань з цієї теми, 

орієнтувати їх на самостійну роботу з вивчення цієї теми, у тому числі в процесі 

підготовки до семінарських занять та контрольних заходів, передбачених 

програмою курсу. 
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Вступ 
 

Лекцією з теми «Юридична відповідальність за порушення земельного 

законодавства» ми  продовжується вивчення  загальної частини навчальної 

дисципліни «Земельне право». Змістом цієї лекції є засвоєння положень  щодо 

законодавчого закріплення та правового регулювання юридичної відповідальності 

в земельному праві України, її нормативного   забезпечення.   

Метою цієї лекції є визначення системи правового регулювання юридичної 

відповідальності в земельному праві України, формування навичок щодо 

орієнтування у системі її нормативного забезпечення     

Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми «Юридична відповідальність 

за порушення земельного законодавств» тісно пов‘язана із усіма попередніми та 

наступними лекціями курсу, має базове теоретичне та методологічне значення для 

їх опанування студентами.  

Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: 

1) із загальною теорією держави і права. Саме загальна теорія права займається 

питаннями галузі права, її ознаками, визначає критерії самостійності галузі права; 

поняття «відповідальність», «види відповідальності», «підстави настання 

відповідальності», «деліктні правовідносини» розробляються на 

загальнотеоретичному рівні саме цією наукою; 

2) із конституційним правом. Основи правового регулювання   відносин  щодо 

правового регулювання відповідальності за порушення земельного законодавства 

базуються на положеннях конституційного права; 

3) із цивільним правом, господарським правом, оскільки вони забезпечують 

загальне правове регулювання  відповідальності фізичних та юридичних осіб 

приватного права, зокрема суб‘єктів земельного права за порушення земельного 

законодавства; 

4) із адміністративним правом, оскільки  визначені земельні відносини мають 

характер відносин управління; 

 5) із   адміністративно-деліктним правом, оскільки відносини з приводу 

відповідальності за порушення земельного законодавства регламентуються 

відповідними нормами адміністративно-деліктного права; 

 6) з кримінальним правом, оскільки визначена група  відносини з приводу 

відповідальності за порушення земельного законодавства регламентується 

відповідними нормами  кримінального права; 
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І. Загальна характеристика юридичної відповідальності в земельному праві 

України. 

 

Неправомірна поведінка можлива як з боку самих носіїв земельних прав, так і з 

боку сторонніх осіб. У зв'язку з цим серед негативних правових наслідків 

самостійне місце посідає примусове припинення земельних прав суб'єктів (право 

власності на земельну ділянку і право землекористування), яке іноді називають 

земельно-правовою відповідальністю. Крім того, до винних осіб, які вчинили 

земельне правопорушення, можуть бути застосовані заходи адміністративного, 

дисциплінарного чи кримінального впливу, а за наявності заподіяної шкоди – її 

відшкодування. 

Відповідальність за порушення земельного законодавства є важливим складовим 

елементом правового забезпечення раціонального використання, охорони та 

відтворення земель. Вона здійснюється в рамках правовідносин між суб'єктом, 

який порушив приписи земельної правової норми, з одного боку, і державою в 

особі її органів – з другого. Як система заходів державного примусу, які 

застосовуються до винних у випадку невиконання ними вимог земельного 

законодавства юридична відповідальність спрямована на стимулювання 

дотримання земельно-правоих норм, відновлення порушених земельних прав, а 

також попередження вчинення земельних правопорушень. 

Юридичний зміст відповідальності полягає в безумовному обов'язку 

правопорушника зазнавати несприятливих наслідків особистого, майнового чи 

організаційного характеру. Вид і міра цих наслідків передбачені відповідними 

санкціями правових норм. 

Відповідальність за порушення земельного законодавства завжди пов'язана з 

негативними правовими наслідками як результатом неправомірних дій винної 

особи. У тих випадках, коли, наприклад, при вилученні (викупі) земельних ділянок 

для державних або суспільних потреб  власникам земельних ділянок або 

землекористувачам завдаються збитки, питання про відповідальність не виникає. 

Тут мають місце гарантії захисту порушених прав суб'єктів правомірними діями 

уповноважених державних органів. 

Відповідальність у зазначеній сфері становить певний правовий наслідок 

порушення відповідних земельно-правових приписів. Вона пов'язана з 

покладанням на конкретну фізичну або юридичну особу обов'язку відповідати за 

протиправну поведінку. Застосування до порушиків заходів примусового впливу – 

це  реакція уповноважених органів і посадових осіб на невиконання або неналежне 

виконання земельно-правових вимог у процесі здійснення конкретної діяльності. 

Такі заходи повинні бути адекватними неправомірним діям чи бездіяльності, 

пов'язаними з порушенням права власності на землю та права землекористування, 

недотриманням власниками земельних ділянок і землекористувачами покладених 

на них обов'язків, порушенням правил раціонального використання, охорони та 

відтворення земель. 

Відповідальність за порушення земельного законодавства виконує ряд важливих 

функцій. По-перше, вона виступає як засіб забезпечення виконання його вимог. 

Звичайно, більшість суб'єктів земельних правовідносин добровільно і свідомо 

виконують приписи земельного законодавства щодо раціонального використання, 

охорони та відтворення земель, а також забезпечення земельного правопорядку. 
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Потреба ж у примусовому виконанні вимог законодавства про землю виникає лише 

при їх недотриманні суб'єктом. 

По-друге, відповідальність у зазначеній сфері – це  важливий елемент механізму 

гарантій земельних прав власників земельних ділянок та землекористувачів. 

По-третє, норми цього правового інституту стимулюють дотримання приписів 

земельного законодавства. Сутність даної функції виражається в заохоченні 

суб'єктів земельних відносин до більш раціонального використання, охорони та 

відтворення земельних ділянок. 

По-четверте, в умовах переходу економіки країни до ринкових відносин зростає 

роль компенсаційної функції юридичної відповідальності. Реалізація цієї функції 

передбачає поновлення порушеного майнового суб'єктивного права шляхом 

відшкодування шкоди, запоядіяної порушенням земельного законодавства. 

У сучасних умовах земельного реформування важливого значення набувають 

охоронна, превентивна та виховна функції відповідальності за земельні 

правопорушення. Вони є засобом охорони та забезпечення встановленого в 

державі земельного правопорядку. Застосування заходів юридичної 

відповідальності до правопорушника попереджує його та інших осіб про 

недопустимість вчинення в майбутньому земельних правопорушень, які матимуть 

негативні наслідки. Крім того ця відповідальність сприяє формуванню у людей 

мотивів правомірної поведінки. 

Нарешті, в окремих випадках юридична відповідальність за порушення земельного 

законодавства виконує каральну функцію, коли вона виступає наслідком 

вчинення кримінальних чи адміністративних правопорушень. 

Відповідальність за порушення земельного законодавства є міжгалузевим 

інститутом, її реалізація здійснюється з використанням різних за характером 

заходів впливу на правопорушників. Специфіка застосування цих заходів у 

кожному випадку залежить від характеру правопорушення та конкретних обставин. 

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства залежно від 

застосовуваних санкцій поділяється на адмінісіративну, кримінальну, цивільно-

правову, матеріальну та дисциплінарну. Такі види юридичної відповідальності 

перераховані у ст. 92 Конституціїї України.  

У правовій літературі інколи обґрунтовується необхідність виділення поряд із 

традиційними (вже названими) видами відповідальності ще й спеціальної 

відповідальності за порушення земельного законодавства. Спеціальною вважається 

відповідальність, яку становлять заходи правового впливу на порушників 

земельного законодавства, передбачені ЗК України та законодавством, яке його 

доповнює.  

Висновки з першого питання 

 

Таким чином, відповідальність за порушення земельного законодавства завжди 

пов'язана з негативними правовими наслідками як результатом неправомірних дій 

винної особи. У тих випадках, коли, наприклад, при вилученні (викупі) земельних 

ділянок для державних або суспільних потреб власникам земельних ділянок або 

землекористувачам завдаються збитки, питання про відповідальність не виникає. 

Тут мають місце гарантії захисту порушених прав суб'єктів правомірними діями 

уповноважених державних органів. 
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ІІ. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності 

 

Відповідальність за порушення земельного законодавства настає лише за наявності 

відповідних підстав. Підставами такої відповідальності є необхідна єдність її 

фактичних і правових передумов, без яких вон а не може бути реалізована. 

Юридичною підставою відповідальності у зазначеній сфері виступають 

відповідні нормативні приписи. Саме вони чітко фіксують елементи складу 

правопорушення і містять його юридичні ознаки. Крім того, необхідним є 

правозастосовний акт, в якому дається не лише об'єктивна і всебічна оцінка 

обставин та особи, що вчинила земельне правопорушення, а й міститься юридична 

кваліфікація її діяння та мотивоване юридичне рішення. Цей акт конкретизує 

загальні приписи охоронюваної норми права та визначає вид і міру юридичної 

відповідальності. 

Фактичною підставою юридичної відповідальності є склад правопорушення, 

тобто наявність усіх елементів, які становлять акт правопорушення. Такі елементи 

виступають у нерозривній єдності як єдине ціле. Сутність фактичної  підстави 

відповідальності зводиться до протиправного діяння (дії чи бездіяльності).Отже, 

необхідною підставою для застосування заходів примусового впливу та 

притягнення особи до юридичної відповідальності за порушення земельного 

законодавства є вчинення нею земельного правопорушення. 

Земельне правопорушення – це  суспільно шкідлива дія чи бездіяльність, що 

суперечить нормам земельного права, за вчинення якої винна, деліктоздатна особа 

несе юридичну відповідальність. 

Земельні правопорушення як негативні соціальні явища характеризуються такими 

загальними рисами. Вони завжди соціально шкідливі, оскільки спричинюють чи 

можуть спричинити шкоду суспільним земельним відносинам. Ця шкода залежно 

від наслідків протиправного діяння та його соціальної оцінки може бути різною 

(значною і незначною, матеріальною і моральною та ін.), але вона завжди 

стосуватиметься земельних прав та законних інтересів суб'єктів. 

З точки зору психологічних ознак земельне правопорушення завжди здійснюється 

під контролем волі і свідомості суб'єкта. До земельних правопорушень належать 

лише ті діяння, які є не тільки результатом прояву усвідомленої волі особи, але й 

обов'язково вчиняються за наявності вини особи. Дія може бути об'єктивно 

протиправною, але за відсутності вини її не можна віднести до земельних 

правопорушень. 

Юридична ознака земельного правопорушення полягає в його протиправності. 

Воно суперечить правовим приписам щодо раціонального використання та 

охорони земельних ресурсів, перешкоджає реалізації земельної реформи, 

здійсненню прав і законних інтересів власників землі та землекористувачів, 

порушує встановлений державою порядок управління землями України як її 

національним багатством. 

Склад земельного правопорушення утворюють чотири основних елементи: 

об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона правопорушення. Вони у 

свою чергу характеризуються складним змістом. 

Об'єктивна характеристика земельного правопорушення полягає в тому, що воно 

завжди виступає як конкретне діяння деліктоздатної особи. Таке діяння суб'єкта, з 

юридичної точки зору, можу бути виражене: 1) у невиконанні ним своїх обов'язків, 
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які закріплені земельним законодавством чи випливають, наприклад, з договору 

оренди земельної ділянки; 2) в недодержанні заборон, встановлених земельно-

правовими нормами (наприклад, ч. З ст. 125 ЗК забороняє приступати до 

використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), 

одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації); 3) 

у зловживанні суб'єкта своїми земельними правами та створенні перешкод у 

реалізації своїх прав іншими суб'єктами (наприклад, правомочностей власника 

земельної ділянки щодо володіння, користування та розпорядження нею) і т. ін. 

Земельні правопорушення, за вчинення яких настає юридична відповідальність, 

характеризуються такими специфічними ознаками. 

По-перше, земельні правопорушення завжди пов'язані з землею (наприклад, 

розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, що негативно 

впливають на стан земель).  При цьому такий зв'язок може виявлятися у різних 

формах. Йдеться, скажімо, про використання земель не за їх цільовим 

призначенням, псування та забруднення сільськогосподарських та інших земель, 

несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель та ін. 

По-друге, такий зв'язок може виявлятися у різних формах. Йдеться, скажімо, про 

використання земель не за їх цільовим призначенням, псування та забруднення 

сільськогосподарських та інших земель, несвоєчасне повернення тимчасово 

займаних земель та ін. 

По-третє, до земельних правопорушень можна віднести лише ті, зв'язок з землею 

яких є безпосереднім.  
До складу земельного правопорушення входять чотири основні елементи: об'єкт, 

об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона правопорушення. Вони, у свою 

чергу, характеризуються складним змістом. 

 Загальним об'єктом земельного правопорушення виступають суспільні земельні 

відносини, що регулюються та охороняються правом. Безпосереднім об'єктом 

цього правопорушення є суспільні відносини у сфері використання та охорони 

земель, а також земельні права та законні інтереси власників земельних ділянок та 

землекористувачів, інших суб'єктів земельних правовідносин. 

Об'єктивну сторону земельного правопорушення становлять конкретні діяння 

правопорушника, який посягає на земельні інтереси учасників земельних відносин. 

Земельне правопорушення може бути вчинене як шляхом активних дій (наприклад, 

зайняття земельної ділянки), так і в результаті бездіяльності суб'єкта (наприклад, 

невиконання заходів щодо охорони земель). Водночас земельні правопорушення 

можуть виступати як результат неправомірної дії та бездіяльності. 

Самостійним елементом земельного правопорушення є суб'єкт, тобто особа, яка 

його вчинила і повинна за це нести відповідальність.  

Порушниками земельного законодавств можуть бути як фізичні, так і юридичні 

особи. Необхідна ознака суб'єкта земельного правопорушення його 

деліктоздатність, тобто можливість особи відповідати за свої діяння. Земельним 

правопорушенням визнається діяння особи, яка здатна усвідомлювати значення 

вчинку і керувати ним. 

Суб'єктивна сторона земельного правопорушення характеризується обов'язковою 

наявністю вини. Перелік видів порушень земельного законодавства закріплений у 

ст. 211 ЗК України. Він включає: укладення угод з порушенням земельного 

законодавства; самовільне зайняття земельних ділянок; псування 
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сільськогосподарських угідь та земель, їх забруднення хімічними та 

радіоактивнилщ речовинами і стічними водами, засмічення промисловим, 

побутовими та іншими відходами; розміщення, проектування та будівництво, 

введення дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель; невиконання вимог 

щодо використання земель за цільовим призначенням; порушення строків 

повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов'язків щодо 

приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; знищення 

межових знаків; приховування від обліку і реєстрації та перекручення даних про 

стан земель, розміри та кількість земельних ділянок; непроведення рекультивації 

порушених земель; знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних 

споруд, захисних насаджень; невиконання умов знімання, збереження і нанесення 

родючого шару ґрунту; самовільне відхилення від проектів землеустрою; ухилення 

від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації 

щодо них; порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок. 

Наведений перелік видів правопорушень не є вичерпним. У зв'язку з цим ч. 2 ст. 

211 ЗК України передбачено,  що може бути встановлено відповідальність і за інші 

порушення земельного законодавства. До переліку видів порушень земельного 

законодавства включено різні за характером і змістом порушення. Сутність деяких 

з них визначена в спеціальних законах. Так, відповідно до Закону України «Про 

державний контроль за використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 р. 

забрудненням земель вважається накопичення в ґрунтових водах внаслідок 

антропогенного впливу пестицидів і агрохімікатів, важких металів, радіонуклідів 

та інших речовин, вміст яких перевищує природний фон що призводить до їх 

кількісних або якісних змін, а знищення межових знаків являє собою дії громадян, 

які призвели до втрати в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки, внаслідок 

чого виникає потреба у проведенні додаткових, геодезичних робіт з їх відновлення 

та ін.  

Самостійне місце серед порушень земельного законодавства посідає укладення 

угод щодо земельних ділянок з порушенням земельного законодавства. Раніше 

чинне законодавство відносило укладення угод щодо земельних ділянок, 

самовільне зайняття земельних ділянок та деякі інші земельні правопорушення до 

суспільно небезпечних правопорушень, тобто злочинів. В сучасних умовах, 

враховуючи тенденцію до декриміналізації окремих складів злочинів щодо землі, 

деякі з них віднесено до адміністративних проступків (наприклад, самовільне 

зайняття земельних ділянок), а окремі, на думку законодавця, втратили суспільну 

небезпеку для держави та суспільства. До останніх належать угоди про придбання 

або відчуження земельних ділянок, яке здійснюється з порушенням земельного 

законодавства. 

Співвідношення змісту статей 210 та 211 ЗК України дає підстави для певних 

висновків. У статті 210 йдеться про конкретний перелік (цивільно-правових угод 

(купівлю-продаж, дарування, обмін), порядок укладення яких встановлений 

законом. Згідно зі ст. 131 ЗК України набуття права власності на земельні ділянки 

на підставі цивільно-правових угод здійснюється відповідно до ЦК України з 

урахуванням вимог ЗК України. У даному випадку йдеться про цивільно-правові 

угоди, укладення яких породжує виникнення або припинення права власності на 

земельні ділянки. 
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Якщо ж виходити зі змісту ст. 211 ЗК України, то укладення угод з порушенням 

земельного законодавства стосується й інших (у тому числі і незаконних) угод 

щодо земельних ділянок. Так, незаконними слід вважати угоди щодо земельних 

ділянок, які укладаються неналежними суб'єктами. До їх числа належать 

користувачі та орендарі земельних ділянок, органи, які не мають повноважень на 

розпорядження земельними ділянками. 

Угодами, укладеними з порушенням земельного законодавства, є також угоди про 

перехід права власності на земельні ділянки, що порушують вимоги ст. 132 ЗК 

України (наприклад, щодо укладення не у письмовій формі та нотаріального 

посвідчення, а також щодо змісту цих угод та ін.). 

Земельний кодекс України (ст. 210) передбачає настання негативних цивільно-

правових наслідків щодо угод, укладених з порушенням встановленого законом 

порядку. Інші ж негативні правові наслідки наприклад у вигляді притягнення 

винних осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності, спеціальним 

законодавством не встановлені. 

 Особливості суб'єктивних і об'єктивних ознак порушень земельного 

законодавства та їх юридичних характеристик дають можливість класифікувати їх 

за різними підставами. Так, усі земельні правопорушення залежно від конкретного 

виду об'єктів прийнято умовно поділяти на дві групи: власне земельні 

правопорушення та земельні правопорушення екологічної спрямованості. 

Правопорушення першої групи порушують вимоги раціонального використання 

та охорони земель, законних прав та інтересів власників земельних ділянок і 

землекористувачів, у тому числі й орендарів. До них відносять невиконання вимог 

щодо використання земель за цільовим призначенням; самовільне зайняття 

земельних ділянок; ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та 

подання недостовірної інформації щодо них та деякі інші. 

Серед цих правопорушень можна виділити земельні правопорушення майнового 

характеру (наприклад, самовільне зайняття земельних ділянок) та земельні 

правопорушення у сфері управління (наприклад, приховування від обліку і 

реєстрації та перекручення даних про стан земель, розміри та кількість земельних 

ділянок). 

До земельних правопорушень екологічної спрямованості належать ті порушення 

земельного законодавства вчинення яких пов'язане з заподіянням шкоди землі. Їх 

об'єктом виступає земля як невід'ємний елемент екосистеми. Це такі земельні 

правопорушення: псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх 

забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, 

засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами; невиконання умов 

знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту та ін. 

Наведена класифікація порушень земельного законодавства певною мірою є 

умовною, оскільки деякі правопорушення не тільки характеризуються екологічним 

забарвленням а й належать до правопорушень майнового характеру. Поділ 

порушень земельного законодавства можливий і за іншими ознаками. Так, з 

урахуванням ступені суспільної шкоди серед земельних правопорушень можна 

розрізняти злочини і проступки. До злочинів у галузі земельного правопорядку 

відносять суспільно небезпечні діяння, за вчинення яких передбачено кримінальну 

відповідальність. Серед них: забруднення або псування земель (ст. 239 
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Кримінального кодексу); безгосподарське використання земель; порушення правил 

екологічної безпеки (ст. 236 Кримінального кодексу) та деякі інші. 

У земельно-правовій літературі була висловлена обґрунтована думка про те, що усі 

склади злочинів, пов'язаних із земельними відносинами, можуть поділятися на два 

види: спеціальні злочини, об'єктом яких безпосередньо виступають земельні 

відносини, та загальні злочини, об'єктом яких поряд з іншими суспільними 

відносинами можуть виступати й земельні відносини. Крім того, заслуговує на 

увагу запропонована класифікація зазначених злочинів на чотири групи: 1) 

злочини, яким притаманний екологічний характер; 2) злочини економічного 

характеру; 3) злочини, які посягають на землю як на об'єкт державного управління; 

4) злочини, які мають безпосереднє відношення до того, що вирощується на землі. 

До злочинів, що мають екологічний характер, відносять ті суспільно небезпечні 

діяння, об'єктом яких виступає земля як об'єкт екологічної системи. Серед них 

розрізняються: забруднення або псування земель (ст. 239 КК України); 

безгосподарське використання землі (ст. 254 КК України); порушення правил 

екологічної безпеки  та деякі інші. 

Усі інші неправомірні дії (крім злочинів), які порушують земельний правопорядок, 

належать до проступків які у свою чергу за галузевою належністю поділяються на 

дисциплінарні, адміністративні та цивільно-правові. 

Земельні правопорушення можуть бути класифіковані за суб'єктами - вчинені 

фізичною особою і вчинені юридичною особою. Якщо взяти до уваги суб'єктивну 

сторону земельних правопорушень, то можна розрізняти умисне і необережне 

діяння порушника. За формою зовнішнього виразу земельні правопорушення 

можуть виступати як протиправні дії і протиправна бездіяльність. Можливий і 

інший поділ земельних правопорушень. Він залежатиме від мети та критерію, що 

буде покладено в основу класифікації. 

 

Висновки з другого питання 

 

Відповідальність за порушення земельного законодавства настає лише за наявності 

відповідних підстав. Підставами такої відповідальності є необхідна єдність її 

фактичних і правових передумов, без яких вона не може бути реалізована. 

Підставою юридичної відповідальності у вузькому розумінні є склад 

правопорушення, тобто наявність усіх елементів, які становлять акт 

правопорушення. Вони виступають у нерозривній єдності як єдине ціле. Це 

фактична підстава відповідальності, її сутність зводиться до протиправного діяння 

(дії чи бездіяльності). В ній мають бути наявні всі елементи складу 

правопорушення. 

Наявність фактичної підстави юридичної відповідальності, тобто самого 

правопорушення, зумовлює формування правовідносин відповідальності. Але 

виникнення цих відносин пов'язане з необхідністю того, щоб модель конкретного 

правопорушення була передбачена у правовій нормі. 
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ІІІ. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення 

 

В основу класифікації юридичної відповідальності за порушення земельного 

законодавства покладено характер санкцій, які застосовуються за вчинення 

конкретного правопорушення. Відповідно до цього критерію відповідальність у 

зазначеній сфері поділяється на: кримінальну, адміністративну, цивільно-правову 

та дисциплінарну. Санкції за земельні правопорушення і порядок їх застосування 

стосовно кожного з названих вище видів юридичної відповідальності 

характеризується своєю специфікою. 

Певні особливості властиві цивільно-правовій відповідальності.  

Вона настає за наявності факту порушення земельного законодавства, яке пов'язане 

із заподіянням шкоди землям, правам та інтересам власників землі, 

землекористувачів, у тому числі орендарів, незалежно від притягнення винних до 

інших видів відповідальності. Шкода, яка виступає безпосереднім наслідком 

вчинення земельних правопорушень (забруднення, засмічення земель, псування і 

знищення родючого шару, ґрунту, невиконання обов'язкових заходів щодо 

поліпшення земель та охорони ґрунтів та ін., вважається протиправною. її слід 

відрізняти від правомірної шкоди, яка завдана правомірними діями, що підлягає 

відшкодуванню лише у випадках, прямо передбачених законом. Це має місце, 

зокрема, при вилученні (викупі) земельних ділянок для суспільних потреб чи з 

мотивів суспільної необхідності (статті 146-147 ЗК України), або тимчасовому їх 

зайнятті, обмеженні прав власників землі, землекористувачів, у тому числі 

орендарів, у передбачених законом випадках. 

Серед порушень земельного законодавства, які зумовлюють настання цивільно-

правової відповідальності, самостійну групу становлять угоди щодо земельних 

ділянок, які укладені із порушенням встановленого законом порядку, тобто не 

відповідають вимогам закону. Стаття 210 ЗК України передбачає, що такі угоди 

(купівлі-продажу, дарування, застави, обміну земельних ділянок) визнаються 

недійсними за рішенням суду. Ця норма наводить вичерпний перелік таких 

цивільно-правових угод. Разом з тим, до угод щодо земельних ділянок, які можуть 

бути визнані недійсними, належать і деякі інші угоди. Так, згідно з Законом 

України «Про оренду землі» (ст. 14) за відсутності в договорі оренди однієї з 

істотних умов, передбачених цим Законом, а також при порушені інших його 

вимог договір оренди земельної ділянки визнається недійсним відповідно до 

законів України. Загальні підстави і правові наслідки визнання угод щодо 

земельних ділянок недійсними встановлені цивільним законодавством, зокрема § 2 

глави 16 розділу IV нового ЦК України. Так, угоди (правочини), що не 

відповідають вимогам закону, не породжують виникнення у сторін прав та 

обов'язків, будь-яких бажаних результатів, незалежно від волі цих сторін. Правові 

наслідки укладення таких угод (правочинів) при визнанні їх недійсними за 

рішенням суду зводяться до двосторонньої реституції (поновлення сторін у 

попередньому стані). 

Слід зазначити, що серед угод щодо земельних ділянок слід виділяти ті, які 

укладаються стосовно земельних ділянок, що не включені до ринкового обігу і 

взагалі не можуть виступати предметом угод. Йдеться, зокрема, про земельні 

ділянки, які перебувають у державній власності і не можуть передаватися у 

комунальну чи приватну власність (землі атомної енергетики та космічної системи, 
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земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що 

зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо) 

(ст. 84 ЗК). 

До угод, укладених з порушенням земельного законодавства, слід відносити і 

угоди, які стосуються відчуження земельних ділянок суб'єктами, що не мають на 

це права (наприклад, землекористувачами, у тому числі й орендарями земельних 

ділянок). Такі угоди порушують публічний порядок, оскільки згідно зі ст. 228 ЦК 

України вони спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи 

держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, не законне 

заволодіння ним. 

Чинне законодавство покладає обов'язок на підприємства, установи, організації і 

громадян відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення земельного 

законодавства, у порядку і розмірах, визначених законодавством. Винні особи 

несуть цивільно-правову відповідальність незалежно від їх притягнення до 

кримінальної або адміністративної відповідальності за порушення земельного 

законодавства у випадках, встановлених законом. Крім того, відшкодування 

заподіяних збитків ст. 152 ЗК України розглядає як один із способів захисту прав 

на земельні ділянки. 

Підстави та порядок відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам визначені правовими приписами глави 24 ЗК України. 

Збитками, що завдані названим суб'єктам, слід вважати наявні, дійсні прямі збитки, 

до складу яких включаються: вартість будинків і споруд, плодоягідних, 

декоративних, лісових, деревно-чагарникових та інших багаторічних насаджень, 

вартість зрошувальних чи осушувальних систем, конкретні витрати на поліпшення 

якісного стану земель чи ґрунтів тощо. Відшкодуванню підлягають і неодержані 

доходи у всіх випадках, коли вони обґрунтовані. 

За наявності підстав відшкодування збитків, закріплених ст. 156 ЗК України 

(погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 

сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників; приведення 

сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників у непридатний для 

використання стан; неодержання доходів за час тимчасового невикористання 

земельної ділянки), якщо вони є результатом порушення земельного законодавства, 

відшкодуванню підлягають збитки, що включають не лише суму коштів на 

відшкодування пошкодження, погіршення самих земель або ґрунтів, а й витрати на 

відшкодування негативних наслідків, які спричинили винні особи внаслідок 

вчинення неправомірних дій, що унеможливлюють подальше цільове 

використання відповідних земельних ділянок. 

Певною специфікою характеризується цивільно-правова відповідальність з 

точки зору порядку визначення розміру шкоди, яка завдана порушенням 

земельного законодавства. 

Розмір збитків, заподіяних внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок не 

за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару гранту) без 

спеціального дозволу обчислюється за спеціальною методикою, затвердженою 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 963.  Про 

затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок 

самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не  за 
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цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без 

спеціального дозволу.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1098 «Про 

визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з 

рекультивації порушених земель»  передбачено стягнення відповідних збитків у 

розмірі відсотків, нарахованих на кошторисну вартість робіт з рекультивації, 

виходячи з облікової ставки НБУ. 

Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 27 

жовтня 1997 року № 171 «Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, 

зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення 

природоохоронного законодавства» врегульовано порядок розрахунку розмірів 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок забруднення земель хімічними 

речовинами і засмічення відходами. 

Окремі аспекти застосування цивільної відповідальності за земельні 

правопорушення розглядаються у Постанові Вищого господарського Суду України 

«Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних 

відносин» від 17 травня 2011 року № 6, а також у Постанові Пленуму Верховного 

Суду від 16 квітня 2004 року № 7 «Про практику застосування судами земельного 

законодавства при розгляді цивільних справ». з змінами, внесеними згідно з 

Постановою Верховного Суду N 2 від 19.03.2010  

Застосування цивільно-правової відповідальності за земельні правопорушення 

характеризується тим, що, крім збитків, які виражаються у грошовій формі, в 

результаті неправомірних дій можливе завдання екологічної шкоди. Сутність 

останньої зводиться головним чином до певного погіршення якісного стану 

довкілля. Така шкода може бути спричинена забрудненням і засміченням 

земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства. У цьому 

разі для визначення розмірів такої шкоди застосовується спеціальна Методика, 

затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки України від 27 жовтня 1997 р.. Вона встановлює 

порядок визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі 

юридичними і фізичними особами в процесі їх діяльності у зв'язку із забрудненням 

земель хімічними та іншими речовинами, їх засміченням промисловими, 

побутовими та іншими відходами. Згідно із зазначеною Методикою (п. 3.1.) землі 

вважаються забрудненими, якщо в їх складі виявлено кількісні чи якісні зміни, що 

відбулися у результаті господарської діяльності чи інших антропогенних 

навантажень. При цьому зміни можуть бути зумовлені не тільки появою в зоні 

аерації нових речовин, яких раніше не було, а й збільшенням вмісту речовин, що 

характерні для складу незабрудненого ґрунту або порівняно з даними 

агрохімічного паспорта для земель сільськогосподарського призначення. 

Важливою особливістю застосування цивільно-правової відповідальності виступає 

закріплення законом гарантій прав осіб, яким завдана шкода в результаті 

порушення земельного законодавства. Такі особи мають право на відшкодування 

неодержаних доходів за час, необхідний для відновлення земельних ділянок до 

стану, придатного для використання за цільовим призначенням. 

Правовою основою цивільно-правової відповідальності у галузі земельних 

відносин є вимоги ЗК України (статті 156, 157 і 211), статті інших законів, а також 

норми спеціальних нормативних актів. Але Кодекс і зазначені закони 



137 

безпосередньо не визначають засобів цивільно-правової відповідальності за 

порушення земельного законодавства. Вони містять лише посилання на спеціальні 

нормативно-правові акти. З урахуванням того, що загальні принципи цивільно-

правової відповідальності закріплені земельним законодавством щодо відносин з 

використання та охорони земель, норми цивільного законодавства застосовуються 

субсидіарно, якщо ці відносини не регулюються спеціальним законодавством.  

В умовах розвитку ринкових відносин та включення певної частини земельних 

ресурсів до цивільно-правового обігу важливого значення набуває договірна 

цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства, які 

випливають з договірних відносин. Таку відповідальність виділяють з урахуванням 

підстав виникнення прав та обов'язків, за порушення яких її встановлено. Вона 

може наставати у сфері земельних відносин не тільки у формі відшкодування 

збитків, а й позбавлення, наприклад, суб'єктивного земельного права за 

невиконання або неналежне виконання конкретного зобов'язання, що виникло з 

договору. Йдеться, зокрема, про договори відчуження земельних ділянок, договори 

оренди землі та ін. Так, Законом України «Про оренду землі» (ст. 31) встановлено 

відповідальність за невиконання зобов'язань за договором оренди землі та 

порушення земельного законодавства. 

Із засобами цивільно-правової відповідальності за земельні правопорушення 

пов'язані засоби адміністративної відповідальності. Ця відповідальність має 

самостійний характер. Визначення складу земельних правопорушень і порядок 

притягнення до адміністративної відповідальності за їх вчинення встановлюється 

Кодексом України про адміністративні правопорушення (КпАП).  

Адміністративна відповідальність пов'язана із застосуванням уповноваженими 

органами і посадовими особами адміністративних стягнень до суб'єктів, винних у 

вчиненні адміністративного проступку в галузі земельних відносин. Вона є 

оперативним засобом впливу на правопорушників і застосовується в 

адміністративному, іноді - в судовому порядку. 

Така відповідальність покладається на винних осіб лише за ті проступки, які не є 

суспільно небезпечними і передбачені чинним адміністративним законодавством. 

Адміністративні заходи впливу на правопорушників стимулюють додержання 

ними вимог і правил, закріплених земельним законодавством. 

Найпоширенішим адміністративним стягненням за вчинені земельні 

правопорушення є штраф. Правовою підставою притягнення до адміністративної 

відповідальності є норми земельного і спеціального адміністративного 

законодавства. 

Земельні правопорушення, за вчинення яких передбачена адміністративна 

відповідальність, з урахуванням суб'єктного складу поділяють на три групи - 

вчинені посадовими особами, посадовими особами і громадянами, тільки 

громадянами. Так, відповідно до ст. 53
2
 КпАП тільки посадові особи притягуються 

до адміністративної відповідальності за перекручення даних державного 

земельного кадастру і приховування інформації про наявність земель запасу або 

резервного фонду. 

Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52 КпАП), 

порушення правил використання земель (ст. 53 КпАП), самовільне зайняття 

земельної ділянки (ст. 53
1
 КпАП), несвоєчасне повернення тимчасово займаних 

земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням 
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(ст. 54 КпАП), самовільне відхилення від проектів внутрішньогосподарського 

землеустрою (ст. 55 КпАП) - це самостійні земельні правопорушення, при вчиненні 

яких до адміністративної відповідальності притягуються як громадяни, так і 

посадові особи. Нарешті, знищення громадянами межових знаків землекористувань 

(ст. 56 КпАП) тягне за собою накладення штрафу лише на громадян. 

За порушення земельного законодавства можлива і кримінальна 

відповідальність. Вона передбачена ст. 239 КК України за забруднення або 

псування земель та ст. 254 цього кодексу за безгосподарське використання земель. 

Ця відповідальність застосовується тільки судами за вчинення суспільно 

небезпечних земельних правопорушень, тобто злочинів. Міри покарання за їх 

вчинення визначаються КК України. 

Порушення одних і тих самих правил використання та охорони земель або 

вчинення аналогічних протиправних дій тягнуть за собою з урахуванням усіх 

фактичних обставин в одних випадках кримінальну, в інших - адміністративну 

відповідальність. 

Так, псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і 

радіоактивними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, неочищеними стічними 

водами, виробничими та іншими відходами згідно зі ст. 52 КУпАП тягнуть за 

собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. 

Водночас ст. 239 КК України встановлено, що забруднення або псування земель 

речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я 

людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило 

небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, є підставою для притягнення 

винних до кримінальної відповідальності. 

У тих випадках, коли за порушення земельного законодавства не настає ні 

кримінальна, ні адміністративна відповідальність, можливе настання 

дисциплінарної відповідальності, яка являє собою застосування до осіб, які 

перебувають у трудових відносинах з підприємством, установою чи організацією, 

винних у вчиненні дисциплінарних проступків земельно-правового характеру, 

заходів особистого впливу у вигляді накладення дисциплінарних стягнень. 

Зазначена відповідальність застосовується на підставі загальних норм трудового 

законодавства за вчинені дисциплінарні проступки земельно-правового характеру. 

Вона настає за порушення особами трудових обов'язків, які стосуються земельних 

інтересів. Об'єктом дисциплінарних проступків у галузі земельного права є 

земельний правопорядок. Суб'єктами такої відповідальності виступають лише ті 

працівники та посадові особи підприємств, установ та організацій, до чиїх 

трудових обов'язків входить додержання вимог земельно-правових норм. 

Якщо внаслідок порушення норм земельного законодавства особами, винними в 

невиконанні трудових обов'язків, буде заподіяно матеріальну шкоду земельним 

ресурсам, настає їх матеріальна відповідальність. Вона полягає в покладені на 

працівників і посадових осіб підприємств, які перебувають у трудових відносинах з 

цими підприємствами і вчинили порушення земельного законодавства, внаслідок 

якого підприємству заподіяно матеріальну шкоду або порушені його матеріальні 

інтереси, обов'язку відшкодувати цю шкоду чи компенсувати заподіяні збитки у 

встановленому порядку. 

 

Висновки з третього питання  
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Таким чином, земельні правопорушення тягнуть за собою юридичну 

відповідальність винних суб'єктів. Згідно з ч. 1 ст. 211 ЗК України громадяни та 

юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну 

відповідальність відповідно до законодавства за вчинені земельні правопорушення. 

Можливість застосування до осіб, винних у вчиненні земельних правопорушень, 

дисциплінарної відповідальності зазначеною статтею прямо не передбачена. Але з 

цього не випливає, що притягнення порушників земельного законодавства до такої 

відповідальності взагалі виключається.  
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ВИСНОВКИ з теми 

 

Отже, відповідальність за порушення земельного законодавства завжди пов'язана з 

негативними правовими наслідками як результатом неправомірних дій винної 

особи. У тих випадках, коли, наприклад, при вилученні (викупі) земельних ділянок 

для державних або суспільних потреб власникам земельних ділянок або 

землекористувачам завдаються збитки, питання про відповідальність не виникає. 

Тут мають місце гарантії захисту порушених прав суб'єктів правомірними діями 

уповноважених державних органів.  

Відповідальність за порушення земельного законодавства настає лише за наявності 

відповідних підстав. Підставами такої відповідальності є необхідна єдність її 

фактичних і правових передумов, без яких вона не може бути реалізована. 

Підставою юридичної відповідальності у вузькому розумінні є склад 

правопорушення, тобто наявність усіх елементів, які становлять акт 

правопорушення. Вони виступають у нерозривній єдності як єдине ціле. Це 

фактична підстава відповідальності, її сутність зводиться до протиправного діяння 

(дії чи бездіяльності). В ній мають бути наявні всі елементи складу 

правопорушення. 

Наявність фактичної підстави юридичної відповідальності, тобто самого 

правопорушення, зумовлює формування правовідносин відповідальності. Але 

виникнення цих відносин пов'язане з необхідністю того, щоб модель конкретного 

правопорушення була передбачена у правовій нормі. 

Земельні правопорушення тягнуть за собою юридичну відповідальність винних 

суб'єктів. Згідно зч. 1 ст. 211 ЗК України громадяни та юридичні особи несуть 

цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до 

законодавства за вчинені земельні правопорушення. Можливість застосування до 

осіб, винних у вчиненні земельних правопорушень, дисциплінарної 

відповідальності зазначеною статтею прямо не передбачена. Але з цього не 

випливає, що притягнення порушників земельного законодавства до такої 

відповідальності взагалі виключається.  



141 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці цієї теми студентові слід: 

21) опрацювати конспект лекції; 

22) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми; 

23) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з 

цієї теми; 

24) вести конспект підготовки до семінарського заняття. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти повинні 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. Студентам 

необхідно засвоїти поняття та види  юридичної відповідальності на порушення 

земельного законодавства умови та порядок настання такої відповідальності, 

орієнтуватися в системі земельних правопорушень.    

Засвоєння матеріалу має відбуватися із урахуванням розуміння основних засад 

юридичної відповідальності на порушення земельного законодавства, формування 

розуміння провідних понять та категорій щодо  правових механізмів  та умов 

настання такої відповідальності,. 

 

Для самоперевірки доцільно використати такі контрольні запитання та 

завдання:  
1. Загальна характеристика юридичної відповідальності в земельному праві 

України.  

2. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення.  

3. Правові підстави юридичної відповідальності в земельному праві України. 

4. Особливості майнової відповідальності в земельному праві України. 

5.  Цивільна відповідальність за завдану шкоду. Матеріальна відповідальність 

за земельні правопорушення. Відшкодування втрат сільськогосподарського 

та лісогосподарського виробництва.  

6. Особливості адміністративно-правової відповідальності в земельному праві 

України.  

7. Земельно-правова відповідальність: поняття, види і підстави застосування. 

8.  Кримінально-правова відповідальність за злочини галузі земельних 

відносин.  

9. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення. 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 7: 

 

 

Вступ 

I. Поняття, склад та правовий режим земель сільськогосподарського 

призначення 

II. Поняття, склад та правовий режим земель лісогосподарського 

призначення  

III. Поняття, склад та правовий режим земель водного фонду     

IV. Поняття, склад та правовий режим, що особливо охороняються   

 Висновки  

 



142 

  



143 

РЕКОМЕНДОВАНА Література: 

 

1. Конституція України. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом  № 

2952-VI від 01.02.2011 [Електронний ресурс].– Режим доступу 

:http://zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану.   

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.  З  наступними змінами і 

доповненнями   [Електронний ресурс].– Режим доступу 

:http://zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана. 

3. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. В редакції Закону від 

2 жовтня 2003 р.   З останніми змінами, внесеними згідно із Законом  N 3613-

VI  ( 3613-17 ) від 07.07.2011 //   . [Електронний ресурс].– Режим доступу 

:http://zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана. 

4. Закон України ―Про меліорацію земель».   від 14 січня 2000 р. .  З останніми 

змінами, внесеними згідно із Законом     N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 

// [Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua. – 

Заголовок з екрана. 

5. Закон України «Про особисте селянське господарство»   від 15 травня 2001 р.  

З останніми змінами, внесеними згідно із Законом    N  799-VI (  799-17 ) від 

25.12.2008   [Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua. – 

Заголовок з екрана. 

6. Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р.   З останніми 

змінами, внесеними згідно із Законом    N 3774-VI ( 3774-17 ) від 22.09.2011 // 

[Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з 

екрана. 

7. Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)»   від 5 червня 2003 р.  З 

останніми змінами, внесеними згідно із Законом    N 1559-VI ( 1559-17 ) від 

17.11.2009 /   [Електронний ресурс].– Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана. 

8. Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р.  З останніми змінами, 

внесеними згідно із Законом    N 4188-VI ( 4188-17 ) від 13.01.2012 //   

[Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з 

екрана. 

9. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною 

земель»   від 19 червня 2003 р.  З останніми змінами, внесеними згідно із 

Законом  N 1708-VI ( 1708-17 ) від 05.11.2009 //   [Електронний ресурс].– 

Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана. 

10. Закон України «Про державний  земельний кадастр»   від 3 липня 2011 р.  З 

останніми змінами, внесеними згідно із Законом N 4152-VI ( 4152-17 ) від 

09.12.2011   . [Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua. 

– Заголовок з екрана. 

11. Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 р.  З останніми 

змінами, внесеними згідно із Законом N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011   

[Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з 

екрана. 

12. Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р.   З 

останніми змінами, внесеними згідно із Законом   N 3523-VI ( 3523-17 ) від 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2952-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2952-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/799-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3774-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1559-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4188-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1708-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4152-17/ed20111231
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3530-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3523-17


144 

16.06.2001  [Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua. – 

Заголовок з екрана. 

13. Земельне право: Академічний курс: Підручник// Ін-т держави і права ім. 

В.М.Корецького;  Київ,  університет  права /  За ред.  В.І.Семчика, 

П.Ф.Кулинича. - К., Ін-ЮРЕ, 2013. –  424с. 

14. Земельне право України. Навч. посіб./ За ред. чл.-корр. АПрН України О.О. 

Погрібного // Х.,0диссей, 2015. – 452с. 

15.  Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. навч. закл./В.І. 

Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 600с. 

16. Земельное право: Учебник / С. А. Боголюбов, Е. А. Галиновская; 3-51 Под 

ред. С. А. Боголюбова. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. - 400 с. 

17. Земельне право України : підручник / Одеська національна юридична 

академія ; ред.: О. О. Погрібний, І. І. Каракаш ; рец.: А. Г. Бобкова, В. В. 

Носік, М. В. Шульга. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Істина, 2009. - 600 с. 

18. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), 

Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред М.В. Шульги. – К.: 

Юрінком Інтер, 2014. – 368 с. 

19. Земельне право України. Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. 

Каракаша. – Вид. 2 перероб. і доп. – К., Істина, 2009. – 496 с. 

20. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. –  К.: КНТ; ЦУЛ, 

2010 – 712 с. 

 

 

 



145 

Мета лекції 

 

Охарактеризувати правовий режим земель сільськогосподарського та 

лісогосподарського призначення, земель водного фонду та земель, що особливо 

охороняються; ввести студентів у проблематику курсу, надати студентам базових, 

опорних знань з цієї теми, орієнтувати їх на самостійну роботу з вивчення цієї 

теми, у тому числі в процесі підготовки до семінарських занять та контрольних 

заходів, передбачених програмою курсу. 
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Вступ 
 

Лекцією з теми «Правовий режим земель сільськогосподарського та 

лісогосподарського призначення, земель водного фонду та земель, що особливо 

охороняються» ми починаємо вивчення особливої частини навчальної дисципліни 

«Земельне право». Змістом цієї лекції є засвоєння положень  щодо законодавчого 

закріплення та правового режиму земель сільськогосподарського та 

лісогосподарського призначення, земель водного фонду та земель, що особливо 

охороняються, його нормативного забезпечення.   

Метою цієї лекції є визначення правового режиму земель сільськогосподарського 

та лісогосподарського призначення, земель водного фонду та земель, що особливо 

охороняються, формування навичок щодо орієнтування у системі його 

нормативного забезпечення     

Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми «Правовий режим земель 

сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, земель водного фонду 

та земель, що особливо охороняються» тісно пов‘язана із усіма попередніми та 

наступними лекціями курсу, має базове теоретичне та методологічне значення для 

їх опанування студентами.  

Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: 

1) із загальною теорією держави і права. Саме загальна теорія права займається 

питаннями галузі права, її ознаками, визначає критерії самостійності галузі права; 

поняття «відповідальність», «види відповідальності», «підстави настання 

відповідальності», «деліктні правовідносини» розробляються на 

загальнотеоретичному рівні саме цією наукою; 

2) із конституційним правом. Основи правового режиму земель 

сільськогосподарського призначення базуються на положеннях конституційного 

права; 

3) із цивільним правом, господарським правом, оскільки вони забезпечують  

відповідне регулювання щодо використання земель сільськогосподарського 

призначення  
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І. ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Земельний кодекс України землями сільськогосподарського призначення визнає 

землі, надані для виробництва сільськогосподарської, в першу чергу на природних 

властивостях і якості земель як елементарні екосистеми. Враховуючи зазначене, 

назва аналізованої категорії земель може  бути не «землі сільськогосподарського 

призначення», а «сільсько-господарські землі», тобто такі, які за їх об'єктивними 

природними властивостями придатні для ведення сільського господарства. 

Склад земель сільськогосподарського призначення зумовлений цільовим 

призначенням. Відповідно до ст. 22 ЗК України до цих земель належать сільські 

господарські угіддя і несільськогосподарські угіддя. 

Угіддя – це  структурна складова земель сільськогосподарського призначення, яка 

відображає й певне господарське використання. 

Найбільш характерною і цінною є перша категорія – сільськогосподарські угіддя. 

Під ними слід розуміти, передусім, ріллю (орні землі), а також землі під 

багаторічними насадженнями (садами, виноградниками, посадками хмелю тощо), 

сіножатями, пасовищами, перелогами. Рілля, або орні землі, є найціннішою 

складовою земель сільсько-господарського призначення. Саме вони 

характеризуються наявністю ґрунтового покриву, який забезпечує їх унікальну 

природну властивість родючості, їх значення як основного засобу виробництва 

зернової продукції, вирощування технічних та інших сільськогосподарських 

культур.   

До несільськогосподарських угідь належать землі під господарськими шляхами і 

прогонами, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями 

(крім тих, які віднесено до земель лісогосподарського призначення), землі під 

господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо. Ці землі 

сільськогосподарського призначення виконують роль просторової бази, території, 

земельної площі, які використовуються для додаткових (поза рослинництвом та 

тваринництвом) сільськогосподарських та інших потреб. 

Земельний кодекс України дає поділ земель сільськогосподарського призначення 

лише на дві зазначені категорії. Проте він називає й інші структурні 

характеристики цих земель. Зокрема, ЗК України 2001 року вперше виділив 

«грунти земельних ділянок» в окремий і особливий об єкт охорони (ст. 168). Цим 

визнається необхідність їх посиленого правового режиму. 

Ґрунти - еталонно неоціненне багатство України. У їх складі домінують різного 

роду чорноземи. Взаємодіючи з іншими компонентами (повітрям, водою, 

мінеральними та органічними речовинами), грунти створюють так звану «зону 

життя», яка є наслідком їх природної родючості. 

Стаття 150 ЗК України виділила в окрему групу «особливо цінні землі» та 

встановила спеціальний порядок припинення прав на них. Найбільша цінність цих 

земель зумовлена чорноземним складом їх грунтів, а також іншими природними 

факторами. Є загальне правило – використання цих земель для 

несільськогосподарських потреб не допустиме. Крім того, погодження матеріалів 

вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у 

приватній власності, проводиться Верховною Радою України. 
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Земельним законодавством України зараз широко вживається термвн «земельні 

ділянки». Він є правомірним поруч із вживанням більш широкого поняття землі. 

На відміну від поняття «грунти», яке притаманне лише землям 

сільськогосподарського призначення і характеризує якісні показники їх 

поверхневого родючого шару, поняття «земельні ділянки» вживається і для інших 

категорій земель і зумовлюється переважно кількісними показниками. 

Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. 

Земельний правовий режим це – наслідок  правого регулювання суспільних 

земельних відносин на основі врахування природних і соціальних особливостей 

земель (як їх об'єкта), щозабезпечує інтереси суб'єктів цих відносин та спеціальний 

порядок використання таких земель. Це сукупність правових норм, які 

встаовлюють певний порядок землевикористання різних видів. 

Сільськогосподарське землекористування – найбільш  специфічний вид 

землекористування. Це зумовлено двома головними факторами – природними 

особливостями земель сільськогосподарського призначення закріплюється та їх 

важливим соціальним призначенням. У зв'язку з цим правовий регулятивний вплив 

на землі сільськогосподарського призначення закріплюється у таких положеннях, 

що характеризують особливості їх правового режиму. 

1. Центральне місце земель сільськогосподарського призначення у складі 

земель України. Це положення випливає з конституційного закріплення цих земель 

як основного національного багатства, що перебуває під особливою охороною 

держави. Воно зумовлене таким принципом земельного законодавства, як 

поєднання особливостей використання земель як природного ресурсу і основного 

засобу виробництва. 

Землі сільськогосподарського призначення посідають перше місце при 

класифікації земель на категорії (ст. 19 ЗК України). Щодо цієї категорії земель 

найповніше реалізуються вимоги радикального реформування земельних відносин 

та виникнення відносин приватної власності на землі. 

2. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення. Цей принцип 

закріплений у ст. 23 ЗК України. Його головним змістом є норма про те, що «землі, 

придатні для потреб сільського господарства, повинні надаватись насамперед для 

сільськогосподарського використання» (п. 1 ст. 23). Йдеться про природну 

властивість цих земель виконувати функцію основного засобу виробництва. 

Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення у різних аспектах 

передбачена також статтями 16, 130, 150, 156, 168 та 207-209 ЗК України.  

Якщо говорити точніше, то мається на увазі пріоритетність 

сільськогосподарського землевикористання. Це означає закономірності 

встановлення офіційних переваг цього виду землевикористання перед іншими та 

необхідність використання за природним і юридичним призначенням. 

Будучи визначеними на підставі даних державного земельного кадастру 

придатними для потреб сільського господарства, ці землі (як загальне правило) не 

можуть бути використані для інших потреб. Для будівництва промислових 

підприємств, залізниць і автомобільних шляхів, ліній електропередачі і зв'язку, 

магістральних трубопроводів, а також для інших потреб, не пов'язаних із веденням 

сільськогосподарського виробництва, надаються переважно 

несільськогосподарські угіддя або сільськогосподарські угіддя гіршої якості (п. 3 

ст. 23 ЗК України). 
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Отже, принцип пріоритетності земель сільськогосподарського призначення – це 

загальна вимога законодавства у вигляді спеціальних правил, скерованих на 

збереження зазначених земель як найбільш цінної категорії. Із зазначеним 

принципом, що закріплює істотні особливості правового режиму земель 

сільськогосподарського призначення, пов'язані й інші положення у цій сфері. 

Пріоритетність правового режиму цих земель передбачає необхідність їх цільового 

використання. Уже саме поняття земель сільськогосподарського призначення 

пов'язано, насамперед, із призначенням їх для такої цілі, як виробництво 

сільськогосподарської продукції (ст. 22 ЗК України). А основним і першочерговим 

обов'язком власників земельних ділянок є «забезпечення використання їх за 

цільовим призначенням», що чітко закріплено у п. 1 ст. 90 ЗК України. 

За невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням 

Земельним кодексом та іншим законодавством України встановлена 

відповідальність (зокрема, ст. 211 ЗК України). 

3. Спеціальна визначеність кола суб'єктів сільськогосподарського 
землевикористання та здебільшого наявність спеціальних вимог щодо них. 

Основними суб'єктами права приватної власності на землі сільськогосподарського 

призначення є громадяни України. Іноземні громадяни та особи без громадянства 

можуть лише орендувати ці землі. Більшість громадян України отримали земельні 

ділянки у власність безоплатно в результаті приватизації земель колективних 

сільськогосподарських підприємств (селяни, колишні члени цих підприємств). 

Суб'єктами землевикористання цього виду можуть бути також і певні юридичні 

особи, зокрема, фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, 

приватні аграрні підприємства. Селяни мають право вільного вибору 

організаційно-правових форм здійснення землевикористання. Здебільшого йдеться 

про ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Іноземні юридичні особи та іноземні юридичні держави згідно із Законом не 

можуть бути суб'єктами права власності на землі сільськогосподарського 

призначення (п. 4 ст. 22). 

Загальним для всіх суб'єктів сільськогосподарського землевикористання є їх 

безпосередній зв'язок із сільськогосподарським виробництвом і переважно ведення 

його на ринкових товарних засадах. 

До певних суб'єктів використання земель сільськогосподарського призначення, 

особливо для фермерів, існують спеціальні вимоги до них (наявність 

сільськогосподарської освіти, відповідного досвіду роботи тощо). 

Суб'єктами сільськогосподарського землевикористання особи стають внаслідок 

одержання певних земельних площ в установленому порядку. Отже, останнє є для 

них правовстановлюючим фактом.  

Як громадяни України, так і юридичні особи України, будучи спеціальними 

суб'єктами земельних відносин, володіють і спеціальною земельною 

правоздатністю. 

4. Право приватної власності на землі сільськогосподарського призначення 

стало головним наслідком реалізації радикальної земельної реформи. Законом 

України «Про форми власності на землю» від 30 січня 1992 року поряд із 

пануючою на той час державною, запроваджувались колективна і приватна форми 

власності на землю. Вперше в Україні селяни одержали право бути власниками 
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земель сільськогосподарського призначення. Переважно це було можливим для 

створення і функціонування селянських (фермерських) господарств. 

5. Раціональність – принцип сільськогосподарського землевикористання. 

Публічно-правове значення земель сільськогосподарського призначення, їх 

незамінна роль для забезпечення продовольчої безпеки всієї країни роблять 

принцип раціонального використання цих земель всеосяжною вимогою для всіх 

суб'єктів земельних відносин. Тому і приватний власник, і орендар 

сільськогосподарських земель не можуть керуватися лише особистою потребою 

одержання найбільшого доходу від цих земель, а й дотримуватись правил їх 

посиленої правової охорони, яка є складовою поняття раціональності 

сільськогосподарського землевикористання. 

Принцип раціональності землевикористання найбільше значення має для земель 

сільськогосподарського призначення, оскільки для таких категорій земель, як землі 

житлової та громадської забудови, землі історико-культурного призначення, землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони важливим є лише факт 

відведення земель, а не їх господарське використання. Для земель же 

сільськогосподарського призначення порядок і умови їх цільового виробничого (та 

іншого) використання становлять основу змісту земельної правосуб' єктності. 

  

Суб'єкти права сільськогосподарського землевикористання та загальна 

характеристика їх правового статусу. Суб'єктами права сільськогосподарського 

землевикористання є лише ті особи, які мають спеціальну – земельну  

правоздатність; вона виникає на підставі земельного законодавства. 

Громадянам землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та 

надаються у користування (переважно на засадах оренди) також для ведення 

особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та 

випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва (ст. 22, 

п. 3  ЗК України). 

Серед товарних форм ведення сільськогосподарського виробництва зараз найбільш 

поширеними є фермерські господарства та сільські господарські кооперативи. 

Значною мірою це зумовлено наявністю спеціальних законів, які регламентують їх 

правовий статус. Землекористувачами також є аграрні акціонерні товариства, 

товариства з обмеженою відповідальністю, агрофірми тощо. 

Суб'єктами сільськогосподарського замлевикористання можуть бути також: 

сільськогосподарські підприємства; сільськогосподарські науково-дослідні 

установи та навчальні заклади; сільськогосподарські професійно-технічні училища 

та загальноосвітні школи, а також сільськогосподарські підприємства, установи та 

організації; релігійні організації і об'єднання громадян. 

Земельним кодексом України передбачена також приватизація земель державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (ст. 25). їх 

працівникам безоплатно передаються земельні ділянки з визначенням кожному 

певної земельної частки (паю) у натурі (на місцевості). Це стосується також 

пенсіонерів (колишніх працівників цих підприємств, установ, організацій). 

Не можуть бути суб'єктами права власності на землі сільськогосподарського 

призначення іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи 

та іноземні держави (ч. 5 ст. 22 ЗК України). Виняток із цього загального правила 

встановлено лише стосовно спадкуванн цих земель іноземними громадянами, а 
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також особами без громадянства. Проте на підставі ч. 4 ст. 81 ЗК України такі землі 

протягом року підлягають відчуженню. Така ж норма встановлена і для іноземних 

юридичних осіб (ч. З ст. 82 ЗК України). Цим підкреслюється особлива 

національна цінність даних земель, їх провідна роль для забезпечення земельних 

інтересів громадян України та інших українських землевикористувачів. 

Особливості правового статусу суб'єктів сільськогосподарського 

землевикористання позначаються на системі їх прав і обов'язків. Селяни, 

громадяни України володіють усім комплексом прав і свобод, які закріплено в 

Конституції України. Проте ті з них, які стосуються земельних прав, проходять 

спеціалізацію в земельному законодавстві. У першу чергу це робиться у ЗК 

України, а також у законодавчих актах стосовно різних аграрних суб'єктів. 

Чинний ЗК України закріпив загальні права власників земельних ділянок (ст. 90) та 

їх загальні обов'язки (ст. 91). Зокрема, усі власники земельних ділянок мають 

право: а) продавати або іншим чином відчужувати земельну ділянку, передавати їх 

в оренду, заставу, спадщину; б) самостійно господарювати на землі; в) власності на 

посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену 

сільськогосподарську продукцію; г) використовувати у встановленому порядку для 

власних потреб наявні на земельній ділянці корисні копалини, торф, лісові 

насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі; ґ) на 

відшкодування збитків у випадках, передбачених законом; д) споруджувати жилі 

будинки виробничі та інші будівлі і споруди. 

Як бачимо, ці права власників земельних ділянок враховують можливість вільно 

володіти, користуватися і розпоряджатися своїми земельними ділянками, а також 

посівами і насадженнями на них, виробленою продукцією. Окрім того, вони 

можуть, за певних умов, використовувати і певні інші природні ресурси, які є на їх 

ділянках.   

Нарешті, всім земельним власникам належить право відшкодуння завданих 

збитків. Відповідно до ст. 156 ЗК України збитки відшкодовуються внаслідок 

вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, тимчасового їх зайняття для 

інших видів використання, встановлення обмежень щодо них, погіршення якості 

ґрунтового покриву, приведення їх у непридатний для використання стан та 

неодержання доходів за час тимчасового їх невикористання. Як бачимо, підставами 

для відшкодування збитків можуть бути як правомірні дії, так і правопорушення.   

Слід зазначити, що Земельний кодекс неповно закріпив систему прав власників 

земельних ділянок. Крім прав, перерахованих у ЗК України, до неї можна 

включити ще й такі їх права, як право проведення меліоративних робіт, дарувати 

земельну ділянку, обмінювати земельну ділянку, право сервітуту. 

Загальні права для всіх власників земельних ділянок конкретизуються залежно від 

конкретного виду землевикористання (фермерського, кооперативного, особистого 

селянського тощо). Загальні для всіх власників земельних ділянок обов'язки 

встановлено у ст. 91 ЗК України. Зокрема, вони зобов'язані: а) забезпечувати 

використання земельних ділянок за цільовим призначенням; б) додержуватися 

вимог законодавства про охорону довкілля; в) своєчасно сплачувати земельний 

податок; г) не порушувати прав власників сміжних земельних ділянок та 

землекористувачів; ґ) підвищувані родючість ґрунтів та зберігати інші корисні 

властивості земель; д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади 

та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земельних 
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природних ресурсів у порядку, встановленому законом; е) дотримуватися правил 

добросусідства та обмежень. 

На відміну від прав власників земельних ділянок, їх обов'язки, як правило, не 

належать подальшій спеціалізації в поточному законодавстві. Права та обов'язки 

користувачів земельних ділянок регулюються статтями 95 та 96 ЗК України та є 

аналогічними правам та обов'язкам власників земельних ділянок. Правомірний 

виняток становить лише право власників продавати або іншим шляхом 

відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину.  

 

Висновки з першого питання 

 

Таким чином, Земельний кодекс України землями сільськогосподарського 

призначення визнає ― землі, надані для виробництва сільськогосподарської 

продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної 

діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для 

цих цілей ‖ (ст. 22). Це визначення поняття земель сільськогосподарського 

призначення виходить з їх основного цільового призначення — виробництво 

продукції сільського господарства. А сам термін ― землі ‖ правильно вживається як 

елемент природного середовища, що перебуває в органічному взаємозв'язку з 

іншими його елементами (водами, лісами, атмосферним повітрям тощо), на відміну 

від терміна ― земля ‖. 
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ІІ. ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Поняття земель лісогосподарського призначення міститься у ст. 55 ЗК України, 

згідно з якою до земель лісогосподарського призначення належать землі, вкриті 

лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які 

надані та використовуються для потреб лісового господарства. 

Згідно із визначенням характерною ознакою цієї категорії земель є їх призначення 

для здійснення певної діяльності, а саме використання як засіб виробництва в 

лісовому господарстві. Стаття 5 ЛК України містить більш повне визначення 

земель лісогосподарського призначення. Так, до земель лісогосподарського 

призначення належать лісові землі, на яких розташовані лісові ділянки, та нелісові 

землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами, спорудами, 

комунікаціями, малопродуктивними землями тощо, які надані в установленому 

порядку та використовуються для потреб лісового господарства. Отже, до складу 

земель лісогосподарського призначення входять лісові землі:  

а) вкриті лісовою рослинністю; 

б) не вкриті лісовою рослинністю та нелісові землі. 

Лісова ділянка відповідно до ст. 1 ЛК України – це  ділянка лісового фонду з 

визначеними межами, виділена для ведення лісового господарства та використання 

лісових ресурсів без вилучення її у землекористувача або власника землі. Лісові 

ділянки можуть бути вкриті лісовою рослинністю, а також постійно або тимчасово 

не вкриті лісовою рослинністю (внаслідок неоднорідності лісових природних 

комплексів, лісогосподарської діяльності або стихійного лиха тощо). До невкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок належать лісові ділянки, зайняті 

незімкнутими лісовими культурами, лісовими розсадами і плантаціями, а також 

лісовими шляхами та просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими 

осушувальними канавами і дренажними системами. 

Земельна лісова ділянка – земельна  ділянка лісового фонду України з 

визначеними межами, яка надається землекористувачу чи власнику земельної 

ділянки або у них вилучається для ведення лісового господарства чи інших 

суспільних потреб відповідно до земельного законодавства. 

До земель лісогосподарського призначення не належать землі, зайняті: а) 

зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії 

лісів; в) окремими деревами і чагарниками на сільськогосподарських угіддях, 

присадибних, дачних і садових ділянках. 

Відносини в галузі використання і охорони земель лісогосподарського призначення 

регулюються земельним та лісовим законодавством України. Віднесення 

земельних ділянок до складу земель лісогосподарського призначення здійснюється 

відповідно до земельного законодавства. 

Важливим є питання встановлення режиму використання земелі 

лісогосподарського призначення, який залежить від категорії лісів, що ростуть на 

зазначених землях. Відповідно до ст. 39 ЛК ліси України за екологічним і 

соціально-економічним значенням та залежно від  виконуваних ними функцій 

поділяються на такі категорії: 1) захисні ліси (виконують переважно водоохоронні, 

ґрунтозахисні та інші захисні функції); 2) рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують 

переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції); 3) ліси 
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природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення (виконують 

особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції тощо); 4) експлуатаційні 

ліси. 

До категорії захисних лісів відносять лісові ділянки, що виконують функцію 

захисту навколишнього природного середовища та інженерних об'єктів від 

негативного впливу природних та антропогенних факторів, зокрема:  

1) лісові насадження лінійного типу (полезахисні лісові смуги, державні захисні 

лісові смуги, лісові смуги уздовж незабудованих територій населених пунктів);  

2) лісові ділянки (смуги лісів), розташовані у смугах відведення каналів, залізниць 

та автомобільних доріг;  

3) лісові ділянки (смуги лісів) у ярах, на легкорозвіюваних пісках, рекультивованих 

землях, кам'янистих розсипах, малопотужних кам'янистих ґрунтах, у високогірних 

зонах, на стрімких гірських схилах, у селенебезпечних басейнах та на схилах 

лавинонебезпечних басейнів (протиерозійні ліси);  

4) лісові ділянки (смуги лісів), які прилягають до смуг відведення залізниць і 

виділяються з категорії експлуатаційних лісів на 500 метрів з кожного боку. У 

гірських районах ширина смуг лісів у разі потреби може бути збільшена з 

урахуванням результатів спеціальних обстежень до розмірів, що забезпечують 

захист залізниць і безпеку руху;  

5) лісові ділянки (смуги лісів), що прилягають до смуг відведення автомобільних 

доріг державного значення і виділяються з категорії експлуатаційних лісів 

шириною 250 метрів з кожного боку дороги. Для забезпечення захисту зазначених 

доріг і безпеки руху у гірських районах ширина смуг лісів у разі потреби може 

бути збільшена з урахуванням результатів спеціальних обстежень; 

6) лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та 

інших водних об'єктів, які виділяються з категорії експлуатаційних лісів за 

нормативами згідно із законодавством; інші лісові ділянки. 

До рекреаційно-оздоровчих лісів належать лісові ділянки, що виконують 

рекреаційну, санітарно-гігієнічну та оздоровчу функцію, використовуються для 

туризму, зайняття спортом, санаторно-курортного лікування та відпочинку 

населення і розташовані: 1) у межах міст, селищ та інших населених пунктів; 2) у 

межах округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів; 3) у 

межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів; 4) у лісах зелених зон 

навколо населених пунктів. 

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

відносять лісові ділянки, що виконують природоохоронну, естетичну функцію, є 

об'єктами науково-дослідних робіт на довгочасну перспективу, сприяють 

забезпеченню охорони унікальних та інших особливо цінних природних 

комплексів та історико-культурних об'єктів, зокрема: 1) розташовані в межах 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду; 2) розташовані в межах 

історико-культурних заповідників, меморіальних комплексів, місць, пов'язаних з 

важливими історичними подіями, охоронних зон пам'яток історії, археології, 

містобудування та архітектури, монументального мистецтва. 

До категорії експлуатаційних лісів відносять лісові ділянки, що не зайняті лісами 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-

оздоровчими та захисними лісами (лісів з особливим режимом лісокористування). 
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Експлуатаційні ліси призначені для задоволення потреб національної економіки у 

державі.   

 Правові форми використання земель лісогосподарського призначення. 

Земельний кодекс закріплює можливість використання земель господарського 

призначення на праві власності і праві користування. Відповідно до ч. 1 ст. 56 ЗК 

України землі лісогосподарського призначення можуть перебувати у державній, 

комунальній та приватній власності. 

Згідно зі ст. 84 ЗК України у державній власності перебувають землі України, крім 

земель комунальної та приватної власності. Право державної власності на землю 

набувається і реалізується державою через органи виконавчої влади відповідно до 

повноважень, визначених Земельним кодексом. 

Лісорозведення провадиться на деградованих і малопродуктивних 

сільськогосподарських землях, що підлягають консервації шляхом засенення; 

непридатних для використання в сільському господарстві землях (яри, балки, 

крутосхили, кам'янисті розсипи, піски); рекультивованих землях, галявинах і 

пустирях; землях сільськогосподарського та іншого призначення, виділених для 

створення захисних лісових насаджень лінійного типу (полезахисних лісових смуг, 

смуг уздовж перегів річок, каналів, водоймищ, залізниць, автомобільних доріг 

тощо). Землі для лісорозведення виділяються в порядку, встановленому земельним 

законодавством й належать до земель лісогосподарського призначення. 

Надання земельних ділянок лісогосподарського призначення у постійне 

користування відбувається у порядку, передбаченому ст.ст. 116, 122-126 ЗК 

України. Право постійного користування земельною ділянкою виникає з моменту 

державної реєстрації цього права. Відповідно до ЛК України у постійне 

користування лісами на землях державної власності для ведення лісового 

господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим державним 

лісогосподарським підприємствам, іншим державним підприємствам, установам та 

організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи. 

У постійне користування ліси на землях комунальної власності для ведення 

лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим 

комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим комунальним 

підприємствам, установам та організаціям, у яких створені спеціалізовані 

лісогосподарські підрозділи. 

Ліси надаються в постійне користування на підставі рішення органів виконавчої 

влади або органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень 

за погодженням з органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з 

питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки 

Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань 

лісового господарства та з питань охорони навколишнього природногосередовища. 

Право на постійне користування лісами в теоретико-правовому аспекті 

характеризується такими юридичними ознаками, які вирізняють його з-поміж 

інших прав на користування лісами: 1) об'єктом є ліси на земельних ділянках 

державної та комунальної власності; 

2) суб'єктами можуть бути лише спеціалізовані державні або комунальні 

лісогосподарські підприємства, інші державні та комунальні підприємства, 

установи та організації, у яких створені спеціалізовані господарські підрозділи;  
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3) зміст становлять права і обов'язки постійних лісокористувачів, визначених 

законодавством та спеціальними дозволами; 

4) право постійного лісокористування набувається у порядку надання або 

вилучення і наступного надання земельних ділянок державної або комунальної 

власності на невизначений строк для ведення лісового господарства;  

5) неможливість вільного розпорядження лісами на земельних ділянках державної 

або комунальної власності без рішення органів державної влади або місцевого 

самоврядування; 

6) може бути припинено лише з підстав, визначених законом. 

Постійне користування земельними ділянками лісогосподарського призначення 

припиняється у випадках і порядку, передбачених статтями 141-144 ЗК України. 

Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та 

комунальної власності, можуть  вилучатися для суспільних та інших потреб за 

рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

Особливості використання земель лісогосподарського призначення. 

Особливий правовий режим земель лісогосподарського призначення визначає 

специфіку використання лісів та земель цієї категорії. Відповідно до наказу 

держкомзему від 23.07.2010  N 548 про Про затвердження Класифікації видів 

цільового призначення земель, визначено поділ земель на окремі види цільового 

призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, 

екосистемними функціями, видом господарської діяльності, типами забудови, 

типами особливо цінних об'єктів, землі лісогосподарського призначення 

використовуються:  

- для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг;  

- для іншого лісогосподарського призначення;  

- для збереження та використання земель природно-заповідного фонду. 

Відповідно до ст. 63 ЛК України ведення лісового господарства полягає у 

здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання та 

розширеного відтворення лісів. До потреб ведення лісового господарства також 

належить використання земельних ділянок для загального і спеціального 

використання лісових ресурсів, відтворення лісів шляхом їх відновлення та 

лісорозведення; здійсненя заходів щодо підвищення продуктивності, поліпшення 

якісного складу лісів та збереження біорізноманітності в лісах; організації охорони 

і захисту лісів тощо. 

Главою 11 ЛК України регулюються питання щодо зміни цільового призначення 

земельних лісових ділянок, визначення місць будівництва об'єктів, що впливають 

на стан і відтворення лісів. Відповідно до ст. 57 ЛК України зміна цільового 

призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не 

пов'язаних з веденням лісового господарства, провадиться органами виконавчої 

влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про 

передачу цих земельних ділянок у власність або надання у постійне користування 

відповідно до ЗК України.  

 

Висновки з другого питання 

 

Таким чином, поняття правового режиму не є достатньо усталеним як у загальній 

теорії права, так і (особливо) в галузевих науках. Здебільшого обґрунтовано 
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йдеться про функціональні характеристики права, особливості порядку та 

механізму правового регулювання. Істотно, що ці ознаки переважно спрямовані на 

об'єкт правових відносин, але водночас вони мають бути засобами забезпечення 

прав та інтересів суб'єктів права. 

Видається, що для розуміння змісту правового режиму важливий не особливий 

порядок правового регулювання, а його наслідок. Тому, якщо йдеться про 

земельний правовий режим, то це - наслідок правового регулювання суспільних 

земельних відносин на основі врахування природних і соціальних особливостей 

земель (як їх об'єкта), що забезпечує інтереси суб'єктів цих відносин та 

спеціальний порядок використання цих земель. Це сукупність правових норм, які 

встановили певний порядок землекористування різних вдів.  
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ІІІ. ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО 

ФОНДУ 

 

Відповідно до ст. 19 ЗК України землі водного фонду є самостійнійною складовою 

земель України. До їх складу згідно зі ст. 58 ЗК України і ст. 4 ВК України 

належать землі, зайняті: а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими 

водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; б) 

прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та коло водоймів, крім 

земель, зайнятих лісами; в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими 

спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; г) 

береговими смугами видних шляхів. Зазначений перелік є вичерпним. 

Чинний ЗК України виділяє кілька видів земель водного фонду. Головна частина 

цих земель вкрита водою. Фактично всі водні об'єкти займають земельні ділянки, 

на яких вони розташовані. Виняток становлять лише підземні води і джерела, тому 

що вони розміщені в надpax землі. До водопокритих земель належать лише 

земельні ділянки які вкриті водою значну частину року. Землі, вкриті водою 

незначний час, не належать до водопокритих земель. Не належать до цих земель і 

земельні ділянки, на яких розташовані штучні плавальні басейни системи 

комунальних і промислових водопроводів тощо. 

Ще один вид земель водного фонду становлять землі, зайняті болотами і 

островами. Відповідно до ВК України болота не належать до водних об'єктів. Це 

надмірно зволожена земельна ділянка із застояним водним режимом і специфічним 

рослинним покривом. Вони є особливим типом наземних екосистем, для яких 

характерні надлишкове  зволоження, наявність вологолюбивої рослинності і 

процес формування торфу. 

Особливість островів полягає в тому, що вони фактично відділені від суші з усіх 

боків водами і їх правовий режим залежить від режиму водних об'єктів. Острови, 

зайняті лісами, належать не до земель водного фонду, а до земель 

лісогосподарського призначення. 

До виду земель водного фонду відносять землі, зайняті прибережними захисними 

смугами вздовж морів, річок і навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; 

береговими смугами водних шляхів; виділені під смуги відведення для 

гідротехнічних та інших водогосподарських споруд і каналів. Вони призначені 

головним чином для охорони водних об'єктів від забруднення, засмічення, 

виснаження та здійснення певної господарської діяльності, пов'язаної з 

використанням водних об'єктів. 

Прибережні захисні смуги є складовою водоохоронних зон і встановлюються в їх 

межах. Вони безпосередньо прилягають до водних об'єктів. Головна мета 

виділення земель під прибережні захисні смуги полягає в охороні поверхневих 

водних об'єктів від забруднення, засмічення та збереження їх водності. Прибережні 

захисні смуги встановлюються вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та 

інших водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: а) для малих 

річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 га - 25 метрів; б) для 

середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 га - 50 

метрів; в) для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів. При крутизні 

схилів більше трьох градусів мінімальна ширина смуги подвоюється (ст. 60 ЗК 

України). 
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Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів прибережна захисна смуга 

встановлюється шириною не менше двох кілометрів від урізу води. Вона 

визначається на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель морського 

транспорту. При цьому у межах цих смуг додатково з 1 січня 2011 року 

закріплюється пляжна зона, ширина якої визначається залежно від ландшафтно-

формуючої діяльності моря, але не менше 100 метрів від урізу води. Відповідно до 

ст. 1 ВК України пляжна зона - це прилегла до урізу води частина прибережної 

захисної смуги уздовж морів, навколо морських заток і лиманів з режимом 

обмеженої господарської діяльності. 

На землях у межах існуючих населених пунктів розміри прибережної захисної 

смуги встановлюються з урахуванням містобудівної документації. Контроль за 

створенням прибережних захисних смуг, а також за дотриманням режиму 

використання їх територій здійснюється місцевими органами державної виконавчої 

влади, виконавчими комітетами місцевих рад, органами Мінекології та природних 

ресурсів України. Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон 

зазначаються в документації із землеустрою, кадастрових планах земельних 

ділянок, а також у містобудівній документації. Вони повинні закріплюватися в 

натурі (на місцевості із чітко видимими знаками на відстані видимості один від 

одного.) 

Смуги відведення виступають самостійною складовою земельного водного фонду. 

Вони включають земельні ділянки водного фонду в яких встановлюється 

особливий правовий режим їх використання для забезпечення експлуатації та 

захисту від забруднення, пошкодження та руйнування магістральних, 

міжгосподарських та інших каналів зрошувальних і осушувальних системах, 

гідротехнічних спорудах, а також водойм і гребель на берегах річок. 

Розміри та режим використання цих земельних ділянок визначаються за проектами 

землеустрою, які розробляються і затверджуються водокористувачами після 

погодження зі спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої 

влади з охорони навколишнього природного середовища і органами водного 

господарства. 

Берегові смуги водних шляхів – також  самостійний елемент земель водного 

фонду. Відповідно до ст. 64 ЗК України і ст. 92 ВК України вони встановлюються 

тільки на судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів. Згідно зі ст. 

67 ВК України перелік внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії 

судноплавних, затверджується Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів 

України Постановою від 12 червня 1996 року № 640 затвердив Перелік внутрішніх 

водних шляхів, що належать до категорії судноплавних1, у якому окремо виділені 

річкові і морські шляхи. Річковий шлях має певні особливості. Зокрема, його 

індивідуальними ознаками є назва річки, довжина судноплавної ділянки, нижня та 

верхня межа ділянки, а також його адміністративна розташованість. 

Берегові смуги водних шляхів повинні використовуватися зацільовим 

призначенням. Вони встановлюються з єдиною метою – для проведення робіт, 

пов'язаних із судноплавством. Конкретні розміри земельних ділянок берегових 

смуг водних шляхів визначаються за проектами землеустрою, які розробляються і 

затверджуються Міністерством інфроструктури України за погодженням з 

відповідними органами охорони навколишнього природного середовища, водного 

господарства і земельних ресурсів. 
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Окремий вид земель водного фонду становлять землі, зайняті безпосередньо 

гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами. У статті 58 

ЗК України додатково вказується, що для створення сприятливого водного режиму 

водних об'єктів встановлюються їх водоохоронні зони, які являють собою земельні 

ділянки, що є природоохоронною територією регульованої господарської 

діяльності. 

У складі водоохоронних зон виділяються прибережні захисні смуги, які належать 

до земель водного фонду. Тому землі водоохоронних зон частково відносять до 

земель водного фонду, оскільки в їх межах розташовані прибережні захисні смуги. 

Водоохоронні зони встановлюються з метою створення сприятливого режиму 

водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення, вичерпання, знищення 

навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, 

морів та навколо озер, водосховищ та інших водойм. 

Водоохоронна зона має визначені межі - внутрішню і зовнішню. 

Внутрішня межа водоохоронної зони збігається з мінімальним рівнем води у 

водному об'єкті. При цьому не має значення категорія водного об'єкта, його 

правовий режим та цілі використання. Зовнішня межа водоохоронної зони 

залежить від категорії земель, видів населених пунктів, а також від природних 

характеристик водних об'єктів. 

На землях водного фонду відповідно до ВК України можуть бути виділені земельні 

ділянки для створення зон санітарної охорони й окремі пояси особливого режиму 

цих зон. Зона санітарної охорони – це територія й акваторія, на якій 

запроваджується особливий правовий режим для запобігання погіршенню якості 

води джерел централізованого водопостачання у районах забору води та 

забезпечення охорони водопровідних споруд. Межі таких зон визначаються 

проектом землеустрою і встановлюються органами місцевого самоврядування за 

погодженням з державними органами земельних ресурсів, санітарно-

епідеміологічного нагляду, органами з охорони навколишнього природного 

середовища, водного господарства і геології. 

Зони санітарної охорони джерел і об'єктів централізованого водопостачання 

входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого 

режиму: перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення 

водозабору, майданчиків водопровідних споруд і водовідвідного каналу; другий 

пояс (обмежень) – територія, на якій установлюються певні обмеження 

господарської діяльності; третій пояс (спостереження) – територія, призначена для 

спостереженням за станом водних об'єктів і за веденням господарської діяльності з 

метою охорони джерел водопостачання від забруднення. 

Відповідно до ст. 59 ЗК України земельні ділянки цієї категорії земель можуть 

перебувати у державній, комунальній та приватній власності, їм притаманні певні 

особливості. По-перше, берегові смуги водних шляхів можуть перебувати 

здебільшого в державній або приватній власності. Можливість їх перебування в 

комунальній власності обмежена, тому що вони встановлюються за межами 

населених пунктів. По-друге, згідно зі ст. 88 ВК України землі прибережних 

зихисних смуг з 1 січня 2011 року перебувають виключно у державній чи 

комунальній власності та можуть надаватися в користування лише для цілей 

визначених ЗК України. Крім того, громадянам та юридичним особам за рішенням 

органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть 
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безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною 

площею до 3 га). 

ІІравові форми використания земель водного фонду. Використання земель 

водного фонду регулюється ЗК України, ВК України та іншими нормативними 

актами. 

Земельний кодекс закріплює можливість використання земель водного фонду на 

праві власності і праві користування. Користування цими землями може бути 

постійним або на умовах оренди. 

Право постійного користування цими землями обмежено як за формою власності 

юридичних осіб, так і за цілями використання. На праві постійного 

землекористування відповідні земельні ділянки надаються за рішенням органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування: 

а) державним водогосподарським організаціям для догляду за водними об'єктами, 

прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами 

водних шляхів, гідротехнічними спорудами, а також ведення аквакультури тощо;  

б) державним підприємствам для розміщення та догляду за державними об'єктами 

портової інфрастуктури;  

в) державним рибогосподарським підприємствам, установам і організаціям для 

ведення аквакультури. 

 Всім іншим юридичним і фізичним особам земельні ділянки водного фонду 

надаються в користування на умовах оренди. Орендарями земельних ділянок 

водного фонду можуть бути підприємства, установи, організації, об'єднання 

громадян, релігійні організації, громадяни України, іноземні юридичні і фізичні 

особи. 

Право користування земельною ділянкою водного фонду виникає за рішенням 

органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування після 

встановлення меж цієї ділянки в натурі (на місцевості) і одержання відповідного 

документа, що посвідчує це право, та його державної реєстрації. Право 

користування на умовах оренди підтверджується договором оренди, який 

укладається між власником земель водного фонду і юридичною або фізичною 

особою та реєструється відповідно до закону. 

Земельним кодексом України (ст. 59) встановлено, що із земель водного фонду 

можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних 

смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, 

інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб, 

культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення 

науково-дослідних робіт тощо. Особливість оренди цих земель полягає в тому, що 

згідно з вимогами ЗК України вона не залежить від значення і правового режиму 

відповідного водного об'єкта. Крім того, орендне землекористування має 

здійснюватися з додержанням вимог щодо охорони поверхневих водних об'єктів 

від забруднення, засмічених у Законі України від 18 вересня 2012 року «Про 

аквакультуру».  Порядок використання земель водного фонду регулюється 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 502, і на 

користувачів цих земель покладаються певні права й обов'язки. 

 

Висновки з третього питання 
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Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення зумовлюють спеціальний суб'єктний склад цього виду 

землекористування. Суб'єктами права сільськогосподарського землекористування є 

лише ті особи, які мають спеціальну, тобто земельну правоздатність; вона виникає 

на підставі земельного законодавства. 

Для земель сільськогосподарського призначення земельна, а не цивільна 

правоздатність особливо наочна. Так, якщо відведенням земельної ділянки під 

будівництво (землі житлової і громадської забудови) по-суті обмежуються 

подальші земельні відносини, то для сільськогосподарських суб'єктів це є лише 

правовстановлюючим фактом для подальшого їх функціонування у процесі 

використання цих земель. Останнє особливо повно проявляється у системі 

земельних прав власників земельних ділянок, а також орендарів. 
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ІV. ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ, ЩО ОСОБЛИВО 

ОХОРОНЯЮТЬСЯ 

 

Поняття, склад та використання земель природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення 

Землі природно-заповідного фонду являють собою ділянки суші і водного 

простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу 

природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, 

яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів природно-

заповідного фонду (ст. 43 ЗК України, ст. 7 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України» від 16 червня 1992 року). 

До земель природно-заповідного фонду включаються природні території та об'єкти 

(природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, 

регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), а 

також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні 

парки, парки пам'ятки садово-паркового мистецтва). 

Об'єктам природно-заповідного фонду властивий різний правовий режим. Так, 

згідно зі ст. З Закону України «Про природно-заповідний фонд України» 

природними територіями та об'єктами є природні заповідники, біосферні 

заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, 

заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища. До штучно створених об'єктів 

належать ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки 

садового паркового мистецтва. Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади 

дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садового паркового 

мистецтва залежно від їх екологічної і наукової, історико-культурної цінності 

можуть бути загальнодержавного або місцевого значення. Природні заповідники, 

біосферні заповідники, національні природні парки, ботанічні сади, дендрологічні 

парки, зоологічні парки загальнодержавного значення, а також регіональні 

ландшафтні парки є юридичними особами. Ботанічні сади, дендрологічні парки, 

зоологічні парки місцевого значення та парки-пам'ятки садово-паркового 

мистецтва відповідно до законодавства України можуть бути визнані юридичними 

особами. 

Законодавством передбачений особливий порядок оголошення територій об'єктами 

природно-заповідного фонду (статті 51-55 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України»). Рішення про створення природних заповідників, 

національних природних парків, а також щодо інших територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймаються 

Президентом України. 

Рішення про створення біосферних заповідників приймається з додержанням вимог 

міжнародних договорів та міжнародних програм, учасником яких є Україна. 

Рішення про організацію чи оголошення територій та об'єктів нриродно-

заповідного фонду місцевого значення та встановлення охоронних зон територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду приймається Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською 

міськими радами. 

Регіональні ландшафтні парки, зони - буферна, антропогенних ландшафтів, 

регульованого заповідного режиму біосферних заповідників, землі та інші 
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природні ресурси, включені до складу, але не надані національним природним 

паркам, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, 

дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового 

мистецтва можуть перебувати як у власності Українського народу (державній 

власності), так і в інших формах власності, передбачених законодавством України 

(комунальній та приватній). 

Ботанічні сади, дендрологічні парки та зоологічні парки, створені до прийняття 

Закону України «Про природно-заповідний фонд України», не підлягають 

приватизації. 

У разі зміни форм власності на землю, на якій розташовані заповідники, пам'ятки 

природи, заповідні урочища, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, 

землевласники зобов'язані забезпечувати режим їх охорони і збереження з 

відповідною перереєстрацією охоронного зобов'язання. 

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на землях 

природно-заповідного фонду та іншого природо-охоронного призначення 

забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно 

впливати на стан природних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх 

використанню за цільовим призначенням. Адже відповідно до ст. 150 ЗК України 

землі природо-заповідного фонду належать до особливо цінних земель. 

Припинення права постійного користування земельними ділянками природо-

заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення і підстави 

добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення 

здійснюється за погодженням з Верховною Радою України (ч. 2 ст. 150 ЗК 

України). Зміна цільового призначення особливо цінни земель допускається лише 

для розміщення на них об'єктів загально-державного значення, доріг, ліній 

електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, 

об'єктів соціально-культурного призначення, об'єктів, пов'язаних з видобуванням 

корисних копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, 

пов'язаних з їх експлуатацією, а також у разі їх відчуження для суспільних потреб 

чи з мотивів суспільної необхідності. Погодження матеріалів місця розташування 

об'єкта, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних 

земель державної чи комунальної власності із зміною її цільового призначення, 

здійснюється за погодженням з Верховною Радою України в порядку, визначеному 

ст. 151 ЗК України (ч. 6 ст. 20 ЗК України). Зміна цільового призначення земельних 

ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, що 

перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням 

з Кабінетом Міністрів України (ч. 7 ст. 20 ЗК України). 

Крім того, для земель цієї категорії характерним є функціональні зонування 

земельних ділянок із встановленням особливого диференеційованого режиму їх 

використання та охорони. 

Землі природно-заповідного фонду України, а також землі територій та об'єктів, що 

мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську цінність і є 

відповідно до ст. 6 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» 

об'єктами комплексної охорони, належать до земель природно-заповідного фонду 

та іншого природоохоронного або історико-культурного призначення. Йдеться про 

комплексну охорону територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, 

наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність. 
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Межі територій та об'єктів природно-заповідного фонду встановлюються в натурі 

відповідно до законодавства. До встановлення меж критерій та об'єктів природно-

заповідного фонду в натурі їх межі визначаються відповідно до проектів створення 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 2004 року № 1094 було затверджено Порядок розроблення 

проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-

заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного призначення. На використання земельної ділянки або її 

частини в межах природно-заповідного фонду може бути встановлено обмеження 

(обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Обмеження 

(обтяження) підлягає державній реєстрації і діє протягом строку, встановленого 

законом або договором. 

Землі природних заповідників. Ділянки землі та водного простору з усіма 

природними ресурсами повністю вилучаються з господарського використання і 

надаються заповідникам у порядку, встановленому Законом України «Про 

природно-заповідний фонд України» статтями 20, 122, 123, 125, 126, 149-151 і 208 

ЗК України. На землях природних заповідників забороняється будь-яка 

господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню 

заповідника, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює рює 

загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об'єкти. Перелік 

заборонених видів діяльності передбачено у ст. 16 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України». 

Землі біосферних заповідників. Біосферні заповідники створюються на базі 

природних заповідників, національних природних територій з включенням до їх 

складу територій та об'єктів природно-заповідного фонду інших категорій та інших 

земель і включаються в установленому порядку до Всесвітньої мережі біосферних 

резерватів у рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». При цьому Закон 

України «Про природно-заповідний фонд України» передбачає функціональне 

використання: заповідна зона – її  правовий режим збігається з режимом 

природних заповідників (найбільш суворий режим охорони); буферна зона – її  

режим такий, як і в охоронних зон цих заповідників; зона тропогенних ландшафтів 

включає території традиційного землекористування, лісокористування, 

водокористування, місць поселення, рекреації та інших видів господарської 

діяльності. У межах території і носферних заповідників можуть виділятися зони 

регульованого заповідного режиму, до складу яких включаються регіональні 

ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища з додержанням вимог щодо їх 

охорони, встановлених цим Законом. Сьогодні нараховується чотири оюсферні 

заповідники: Асканія Нова ім. Ф. Е. Фальц-Фейна, Чорноморський, Карпатський та 

Дунайський. 

Землі національних природних парків. Ділянки землі та водного  простору з 

усіма природними ресурсами та об'єктами вилучаються з господарського 

використання і надаються національним природним паркам у порядку, 

встановленому Законом України «Про природно-заповідний фонд України» та 

статтями 20, 122, 123, 125, 126, 149-151 і 208 ЗК України. До складу територій 

національних природних парків можуть включатися ділянки землі та водного 

простору інших землевласників та землекористувачів. 
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На території національних природних парків з урахуванням природоохоронної, 

оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей 

природних комплексів та об'єктів, їх особливостей встановлюється 

диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання згідно з 

функціональним зонуванням. 

Землі регіональних ландшафтних парків. Регіональні ландшафтні парки 

організовуються, як правило, без вилучення земельних ділянок, водних та інших 

природних об'єктів у їх власників або користувачів. 

У разі необхідності вилучення земельних ділянок, водних та інших природних 

об'єктів для потреб регіональних ландшафтних парків провадиться у порядку, 

встановленому статтями 149-151 ЗК України. На землях цих парків 

запроваджується функціональне зонування у такому самому порядку, як і на 

землях національних природних парків. На території регіональних ландшафтних 

парків з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, 

історико-культурної та іншої цінності природних комплексів та об'єктів і 

особливостей проводиться зонування з урахуванням вимог, встановлених для 

територій національних природних парків. Проект організації території 

регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного 

використання його природних комплексів та об'єктів і порядок його реалізації 

затверджуються державним органом який прийняв рішення про організацію парку. 

Землі заказників. Заказниками оголошуються природні території (акваторії) з 

метою збереження і відтворення природних комплексів чи окремих компонентів. 

Оголошення заказників провадиться без вилучення земельних ділянок, водних та 

інших природних об'єктів у їх власників або користувачів. На території заказника 

обмежується або забороняється мисливство та діяльність, що суперечить цілям і 

завданням, передбаченим положенням про заказник. Господарська, наукова та інша 

діяльність, що не суперечить цілям і завданням заказника, проводиться з 

додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного 

середовища. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших 

природних об'єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов'язання щодо 

забезпечення режиму їх охорони та збереження. 

Землі пам'яток природи та заповідних урочищ. Оголошення пам'яток природи 

та заповідних урочищ проводиться без вилучення земельних ділянок, водних та 

інших природних ресурсів у їх власників або користувачів. На території цих 

об'єктів забороняється будь-яка діяльність, що загрожує збереженню або 

призводить до деградації чи зміни їх первісного стану, а також діяльність, що 

порушує природні процеси, які відбуваються у природних комплексах, включених 

до їх складу. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших 

природних об'єктів, оголошених пам'ятками природи та заповідними урочищами, 

беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження. 

Землі ботанічних садів. Ділянки землі та водного простору з усіма природними 

ресурсами вилучаються з господарського використання і надаються ботанічним 

садам у порядку, встановленому Законом України «Про природно-заповідний фонд 

України» та статтями 20, 122 123, 125, 126, 149-151 і 208 ЗК України. Зонування 

території ботанічних садів проводиться відповідно до Положення про ботанічний 

сад та Проекту організації території ботанічного саду, що розробляється 
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спеціалізованими науковими та проектними установами і затверджується органом, 

у підпорядкуванні якого перебуває ботанічний сад. 

Землі дендрологічних парків. Земельні ділянки з усіма природними ресурсами 

вилучаються з господарського використання і надаються дендрологічним паркам у 

тому самому порядку, як і ботанічним садам. 

На їх землях забороняється діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених 

на них завдань і загрожує збереженню дендрологічних колекцій. На території 

дендрологічних парків може бути проведено зонування відповідно до вимог, 

встановлених для ботанічних садів. 

Землі зоологічних парків. Земельні ділянки з усіма природними ресурсами 

вилучаються з господарського використання і надаються зоологічним паркам у 

тому самому порядку, як і для інших природно-заповідних територій. Правовий 

режим цих земель регулюється Законом України «Про природно-заповідний фонд 

України», ЗК України, а також Положенням про зоологічний парк 

загальнодержавного значення, затвердженим наказом Мінекобезпеки і 

Мінкультури від 20 лютого 1998 року № 21/46'. На території зоологічних парків 

забороняється діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань 

і загрожує збереженню сприятливих умов для життя тварин парків. На території 

зоологічних парків з метою забезпечення виконання поставлених перед ними 

завдань виділяються відповідні зони. 

Землі парків - пам'яток садово-паркового мистецтва. Оголошення парків-

пам'яток садово-паркового мистецтва провадиться з вилученням у встановленому 

порядку або без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів 

у їх власників або користувачів, які беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення 

режиму їх охорони та збереження. На території цих парків забороняється будь-яка 

діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує їх 

збереженню. На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва може 

проводитися зонування відповідно до вимог, встановлених для ботанічних садів. 

 

ВИСНОВКИ з ЧЕтвертого питання 

 

Таким чином, до земель, що особливо охороняються відносятья землі природно-

заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного призначення. 

Землі природно-заповідного фонду – це  ділянки суші і водного простору з 

природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, 

екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до 

закону надано статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Землі 

природно-заповідного фонду за своїм цільовим призначенням складаються з двох 

видів: а) земель природних заповідників, національних природних парків, 

біосферних заповідників, регіональних ландшафтних парків, заказників, пам'яток 

природи, заповідних урочищ; б) земель, на яких людиною штучно створені 

ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-

паркового мистецтва. 

Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами повністю 

вилучаються з господарського використання і надаються заповідникам у порядку, 
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встановленому Законом України «Про природно-заповідний фонд України» та 

статтями 20, 122, 123, 125, 126, 1490151 і 208 ЗК України. 

На землях природних заповідників забороняється будь-яка господарська та інша 

діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, порушує 

природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на 

його природні комплекси та об'єкти. Перелік заборонених видів діяльності 

передбачено ст. 16 цього Закону. 

 Біосферні заповідники створюються на базі природних заповідників, національних 

природних парків з включенням до їх складу територій та об'єктів природно-

заповідного фонду інших категорій та інших земель і належать до всесвітньої 

глобальної мережі біосферних заповідників. При цьому Закон передбачає 

функціональне зонування: заповідна зона – її правовий режим збігається з 

режимом природних заповідників; буферна зона – її режим такий, як іу охоронних 

зон цих заповідників; зона антропогенних ландшафтів – включає території 

традиційного користування; зона регульованого заповідного режиму, до складу 

якої входять регіональні ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища, 

включені до складу біосферного заповідника. 

. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об'єктами 

вилучаються з господарського використання і надаються цим паркам у порядку, 

встановленому Законом України «Про природнозаповідний фонд України» та 

статтями 20, 122, 123, 125, 126, 149-151 і 208 ЗК України. До складу території 

національних природних парків можуть включатися ділянки землі та водного 

простору інших землевласників і землекористувачів. 

Регіональні ландшафтні парки організовуються, як правило, без вилучення 

земельних ділянок у їх власників або користувачів. У разі необхідності вилучення 

земельних ділянок для потреб регіональних ландшафтних парків провадиться у 

порядку, встановленому статтями 149-151 ЗК України На землях цих парків 

запроваджується функціональне зонування у такому самому порядку, як і на 

землях національних природних парків. 

 Оголошення пам'яток природи та заповідних урочищ проводиться без вилучення 

земельних ділянок у їх власників або користувачів. На території цих об'єктів 

забороняється будь-яка діяльність, що загрожує збереженню або призводить до 

деградації чи зміни їх первісного стану, а також порушує природні процеси, які 

відбуваються у природних комплексах.   

Землі рекреаційного призначення – одна з категорій, що входить до складу земель 

України (п. «г» ст. 19 ЗК). Вони можуть перебувати у державній, комунальній та 

приватній власності. Порядок визнання територій рекреаційними зонами на землях 

рекреаційного призначення залежить від їх місцезнаходження та виду природних 

об'єктів на них. 

Землі історико-культурного призначення – одна з категорій, що входить до 

складу земель України (п. «д» ст. 19 ЗК). До земель історико-культурного 

призначення належать землі, на яких розташовані: а) історико-культурні 

заповідники, музеї-заповідники, меморіальні парки, меморіальні цивільні та 

військові кладовища, могили, історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди 

і пам'ятні місця, пов'язані з історичними подіями; б) городища, кургани, давні 

поховання, пам'ятні скульптури та мегаліти, наскельні зображення, поля давніх 

битв, залишки фортець, військових таборів, поселень і стоянок, ділянок 
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історичного культурного шару укріплень, виробництв, каналів, шляхів; в) 

архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, залишки 

стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди 

цивільної, промислової, військової, культової архітектури, народного зодчества, 

садово-паркові комплекси, фонова забудова. 
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ВИСНОВКИ з теми 

 

Земельний кодекс України землями сільськогосподарського призначення визнає 

«землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення 

сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення 

відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей» (ст. 22). Це 

визначення поняття земель сільськогосподарського призначення виходить з їх 

основного цільового призначення – виробництво продукції сільського 

господарства. А сам термін «землі» правильно вживається як елемент природного 

середовища, що перебуває в органічному взаємозв'язку з іншими його елементами 

(водами, лісами, атмосферним повітрям тощо), на відміну від терміна «земля». 

 Поняття правового режиму не є достатньо усталеним як у загальній теорії права, 

так і (особливо) в галузевих науках. Здебільшого обґрунтовано йдеться про 

функціональні характеристики права, особливості порядку та механізму правового 

регулювання. Істотно, що ці ознаки переважно спрямовані на об'єкт правових 

відносин, але водночас вони мають бути засобами забезпечення прав та інтересів 

суб'єктів права. 

Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення зумовлюють спеціальний суб'єктний склад цього виду 

землекористування. Суб'єктами права сільськогосподарського землекористування є 

лише ті особи, які мають спеціальну, тобто земельну правоздатність; вона виникає 

на підставі земельного законодавства. 

Для земель сільськогосподарського призначення земельна, а не цивільна 

правоздатність особливо наочна. Так, якщо відведенням земельної ділянки під 

будівництво (землі житлової і громадської забудови) по-суті обмежуються 

подальші земельні відносини, то для сільськогосподарських суб'єктів це є лише 

правовстановлюючим фактом для подальшого їх функціонування у процесі 

використання цих земель. Останнє особливо повно проявляється у системі 

земельних прав власників земельних ділянок, а також орендарів. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці цієї теми студентові слід: 

25) опрацювати конспект лекції; 

26) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми; 

27) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з 

цієї теми; 

28) вести конспект підготовки до семінарського заняття. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти повинні 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. Студентам 

необхідно засвоїти поняття : правовий режим земель сільськогосподарського 

призначення; склад земель сільськогосподарського призначення; особливості 

правового режиму земель сільськогосподарського призначення.  

Засвоєння матеріалу має відбуватися із урахуванням розуміння основних положень 

щодо пріоритетності земель сільськогосподарського призначення,     формування 

розуміння провідних понять та категорій щодо особливостей правового режиму 

земель сільськогосподарського призначення. 

 

 

Для самоперевірки доцільно використати такі контрольні запитання та 

завдання:  
1. Дайте визначення земель природно-заповідного фонду. 

2. Що являють собою землі природно-заповідного фонду'' 

3.  

5. Дайте визначення земель оздоровчого призначення. 

6. Які обмеження діяльності існують на землях оздоровчого призначення? 

7. Охарактеризуйте особливості використання земель оздоровчого призначення. 

8. Дайте визначення земель рекреаційного призначення. 

9. Що являють собою землі рекреаційного призначення? 

10. У чому полягають особливості використання земель рекреаційного 

призначення? 

11. Дайте визначення земель історико-культурного призначення. 

12. У чому полягають особливості використання земель історико-культурного 

призначення? 

1. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.  

2. Склад земель сільськогосподарського призначення.  

3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення.  

4. Суб‘єкти права сільськогосподарського землекористування та загальна 

характеристика їх правового статусу.  

5. Пріоритетність  земель сільськогосподарського призначення. 

6. Фермерське землекористування.  

7. Землекористування сільськогосподарських кооперативів.  

8. Особливості використання меліорованих земель 

сільськогосподарського призначення.  

9. Назвіть особливості правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення. 

10. У чому полягає пріоритет земель сільськогосподарського призначення? 
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11.  Визначте складові охорони ґрунтів. 

12. Охарактеризуйте особливості суб'єктного складу права користування 

землями сільськогосподарського призначення. 

13.  Специфіка правової охорони земель сільськогосподарського 

призначення. 

14.  Які особливості системи органів управління в галузі використання і 

охорони сільськогосподарських земель? 

15.  Якими повноваженнями наділені органи управління в галузі 

використання й охорони земель сільськогосподарського призначення? 

16. Назвіть особливості правової охорони земель сільськогосподарського 

призначення. 

17.  Яким є склад земель водного фонду? 

18.  Дайте визначення прибережної захисної смуги в о д і і и і об'єктів. 

19.  Назвіть розміри прибережних захисних смуг і пляжі вії іони та порядок 

їх встановлення. 

20.  Сформулюйте поняття водоохоронних зон та зон сані з аріи її охорони 

водних об'єктів. 

21.  Назвіть суб'єктів постійного права землекористування 

22.  Охарактеризуйте права та обов'язки користувачів земі водного фонду. 

23.  Які обмеження закріплені щодо використання прибереж мизахисних 

смуг вздовж річок, навколо водойм та на 0( гровах? 

Які обмеження встановлені щодо використан 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ № 8: 

 

 

Вступ 

I. Загальна характеристика, склад і використання земель населених пунктів. 

Особливості права власності на землю та права землекористування в 

межах населених пунктів 

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

використання земель у населених пунктах для забудови та інших потреб 

III. Загальна характеристика правового регулювання використання земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення 

IV. Поняття, склад та використання окремих видів земель промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

Висновки  
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Мета лекції 

 

Визначення правового режиму земель населених пунктів, промисловості, 

транспорту, зв‘язку, енергетики, оборони та іншого призначення; ввести студентів 

у проблематику курсу, надати студентам базових, опорних знань з цієї теми, 

орієнтувати їх на самостійну роботу з вивчення цієї теми, у тому числі в процесі 

підготовки до семінарських занять та контрольних заходів, передбачених 

програмою курсу. 
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Вступ 
 

Лекцією з теми «Правовий режим земель населених пунктів та промисловості, 

транспорту, зв‘язку, енергетики, оборони та іншого призначення» ми закінчуємо 

вивчення особливої частини навчальної дисципліни «Земельне право». Змістом цієї 

лекції є засвоєння положень  щодо законодавчого закріплення та правового режиму 

земель промисловості, транспорту, зв‘язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, його нормативного   забезпечення.   

Метою цієї лекції є визначення правового режиму земель промисловості, 

транспорту, зв‘язку, енергетики, оборони та іншого призначення, формування 

навичок щодо орієнтування у системі його нормативного забезпечення     

Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми  «Правовий режим земель 

населених пунктів та промисловості, транспорту, зв‘язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення»  тісно пов‘язана із усіма попередніми лекціями курсу, має 

базове теоретичне та методологічне значення для їх опанування студентами.  

Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: 

1) із загальною теорією держави і права. Саме загальна теорія права займається 

питаннями галузі права, її ознаками, визначає критерії самостійності галузі права;   

2) із конституційним правом. Основи правового режиму земель  промисловості, 

транспорту, зв‘язку, енергетики, оборони та іншого призначення базуються на 

положеннях конституційного права; 

3) із цивільним правом, господарським правом, оскільки вони забезпечують 

відповідне регулювання щодо використання  земель промисловості, транспорту, 

зв‘язку, енергетики, оборони та іншого призначення.    
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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, СКЛАД І ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА 

ЗЕМЛЮ ТА ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТІВ 

 

Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів 

Землі в межах населених пунктів, займаючи незначну площу у складі земельного 

фонду країни, мають важливе значення, оскільки на тетериторії проживає 

населення, розміщені виробничі, адміністративні, культурно-побутові та інші 

підприємства, установи й організації. Особливою цінністю характеризуються 

найбільш інфраструктурно облаштовані землі в межах міських поселень. Чинний 

ЗК України не виділяє як самостійну категорію землі населених пунктів. Сьогодні 

у межах населених пунктів (міст, селищ, сіл) розрізняють землі, які відносять до 

різних категорій земель. Об'єднує ці землі те, що вони перебувають у межах 

населених пунктів. 

Поняття «межі населених пунктів» визначається ЗК України (ч 1 ст. 173) як 

умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію відповідного 

населеного пункту від інших територій. 

Правовий режим земель у межах населених пунктів (міст, селищ і сіл) – це  

встановлений правовими нормами порядок, який визначає структуру та цільове 

призначення всіх земель, що становлять територію населеного пункту та окремих 

категорій у його межах, приналежність цих земель певним суб'єктам, 

розпорядження, управління та користування ними, права і обов'язки власників 

земельних ділянок та землекористувачів, а також компетенцію місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в регулюванні земельних 

відносин. 

Знаходження у межах населених пунктів законодавчо виділено в окрему категорію 

земель землі житлової та громадської забудови, а також інших самостійних 

категорій, обумовлюють специфіку правового режиму земель, що складають 

територію населених пунктів. Така специфіка полягає у здійсненні  управління 

землями в межах населених пунктів, внесенні платежів за їх використання, порядку 

відведення, забезпеченні їх охорони та ін. 

Особливості правового режиму земель у межах території населених пунктів 

визначаються наявністю містобудівних вимог як до організації всієї території, так і 

окремих її частин, розширенням компетенції органів місцевого самоврядування у 

сфері використання та охорони цих земель, взаємозв'язком та підпорядкованістю 

правового режиму всіх земель у межах території населених пунктів правовому 

режиму земель житлової та громадської забудови. 

Основна особливість правового режиму земель у межах населених пунктів 

пов'язана з обов'язковістю їх використання відповідно до містобудівної 

документації. Це випливає зі змісту ст. 39 ЗК України та Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI. 

До складу містобудівної документації входять елементи: 

- генеральна схема планування території України (містобудівна документація, яка 

визначає концептуальні вирішення планування та використання території 

України); 

- схеми планування окремих частин території України; 
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- схеми планування території на регіональному рівні; 

- генеральний план населеного пункту – різновид  містобудівної документації, яка 

визначає принципові рішення розвитку, планування, забудови та іншого 

використання території населеного пункту. Невід'ємною частиною генерального 

плану є план земельно-господарського устрою; 

- план зонування території (зонінг) – містобудівна  документація, що визначає 

умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах 

визначених зон; 

- детальний план території – містобудівна  документація, що визначає планувальну 

організацію та розвиток території. 

До особливостей правового режиму земель у межах населених пунктів слід 

віднести специфіку управління у сфері використання охорони та відтворення 

земель у межах населених пунктів. Вона полягає у здійсненні подвійного 

планування використання земель у межах населених пунктів. В основу такого 

планування покладена містобудівна та землевпорядна документація. Так, 

різновидом територіального планування, яке здійснюється у межах населених 

пунктів, виступає зонування. Зонування територій для забудови  та іншого 

використання визначається планом забудови території, вимоги до розробки та 

змісту якого передбачені Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». Водночас планування використання земель здійснюється і на основі 

землевпорядної документації. З метою усунення дублювання при веденні 

земельного та містобудівного кадастрів Кабінет Міністрів України Постановою від 

25 травня 2011 року № 556 затвердив Порядок обміну інформацією між 

містобудівним та державним земельним кадастрами. 

Специфічність правового режиму земель у межах населених пунктів нерозривно 

пов'язана з правовими формами планування їх використання та охорони. 

Планування територій визначається містобудівним законодавством як процес 

регулювання використання території, який полягає у створенні та впровадженні 

містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень. Воно 

здійснюється компетентними органами на загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівні. 

У складі містобудівної документації особливе місце займає генеральний план 

населеного пункту. Цей головний містобудівний документ, на основі якого 

здійснюється використання земель у межах населеного пункту, визначає 

архітектурний та планувальний розвиток конкретного населеного пункту. Він є 

основою для встановлення межі відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. У ньому визначаються основні напрями майбутнього використання 

земель у межах населеного пункту для житлового будівництва і громадської 

забудови, розвитку інженерної і транспортної мережі, здійснення благоустрою та 

зеленого будівництва тощо. 

Особливості права власності на землю та права землекористування в межах 

населених пунктів. Право власності на земельні ділянки та право 

землекористування є належною підставою для використання відповідних ділянок у 

межах сіл, селищ і міст. 

Територію цих адміністративно-територіальних одиниць становлять земельні 

ділянки, які перебувають у державній, комунальній або приватній власності і 

використовуються для різних цілей. 
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Як праву власності, так і праву землекористування в населених пунктах притаманні 

певні специфічні риси, наявність яких обумовлена, перш за все, місцем 

розташування земельних ділянок та їх цільовим призначенням. Так, наприклад, 

згідно із ч. 3 ст. 79 ЗК України право власності на земельну ділянку поширюється 

на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, 

необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд. Вказані 

приписи безпосередньо стосуються перш за все земельних ділянок, призначених 

під забудову (житлову, громадську та ін.). Тобто в даному випадку за основу 

береться саме цільове призначення земельної ділянки, яка розташовується в межах 

населеного пункту. У цьому полягає специфіка права власності на земельну 

ділянку, яка призначена і використовується під забудову. 

Згідно зі ст. 142 Конституції України земля може перебувати у власності 

територіальних громад сіл, селищ і міст, районів у містах і їх спільній власності. 

Саме зазначені землі і є об'єктом комунальної власності. 

Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної 

власності здійснюють відповідні ради. Всі землі у межах  населених пунктів 

відносять до комунальної власності і вважаються такими, що з моменту введення в 

дію ЗК України перебувають у комунальній власності, за винятком земель, 

належність яких державним та іншим суб'єктам зафіксована ЗК України. Це 

означає, що всі землі, розташовані у межах населених пунктів, є власністю 

відповідних територіальних громад, крім земель, які не можуть передаватися з 

державної у комунальну власність (перелік таких земель закріплений у ст. 84 ЗК 

України); на яких розташовані будівлі, споруди та інші об'єкти нерухомого майна, 

що перебувають у власності держави; передані в установленому порядку у 

власність громадян, юридичних осіб чи іноземних держав. 

Земельним кодексом України (ч. 2 ст. 83) встановлено, що у комунальній власності 

перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та 

державної власності, а також земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, 

споруди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності незалежно від 

місця їх розташування 

Перелік земель комунальної власності в межах населених пунктів, які не 

можуть передаватись у приватну власність, визначений у ст. 83 ЗК України. Цей 

перелік є обмежувальним. 

У свою чергу ч.3 ст. 117 ЗК України визначає перелік земель комунальної 

власності, які не можуть передаватися у державну власність. Так, згідно з ч. 3 

ст. 83 ЗК України земельні ділянки державної власності, які передбачається 

використати для розміщення об'єктів, призначених для обслуговування потреб 

територіальної громади, а також земельні ділянки, які відповідно до затвердженої 

містобудівної документації передбачається включити у межі населених пунктів, за 

рішенням органів виконавчої влади передаються у комунальну власність. 

Пріоритет належності земель у межах населених пунктів до комунальної власності 

виражається ще і в тому, що згідно зі ст. 21 Закону України «Про основи 

містобудування» територіальні громади в особі сільських, селищних та міських рад 

користуються переважним правом викупу земель, будівель і споруд для 

містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією для громадських 

потреб. 
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Суб'єктами права власності на земельні ділянки у межах населених пунктів на 

відміну, наприклад, від земель сільськогосподарського призначення можуть 

виступати іноземні громадяни та особи без громадянства. Вони можуть набувати 

права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в 

межах населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що 

належить їм на праві приватної власності. Вказані особи набувають таке право 

шляхом викупу відповідних земельних ділянок. 

Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, 

іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється відповідними 

радами за погодженням з Кабінетом Міністрів України (ч. 2 ст. 129 ЗК України). 

Особливості права землекористування в межах населених пунктів обумовлені 

головним чином цільовим призначенням земельних ділянок. Усі вони 

використовуються переважно для задоволення містобудівних потреб конкретного 

населеного пункту. 

Обов'язок дотримуватись містобудівних вимог при використанні земельних 

ділянок у межах населених пунктів стосується всіх без винятку суб'єктів – 

землекористувачів. У межах населених пунктів найбільш повно мають бути 

реалізовані правила добросусідства. Зокрема, носії земельних прав повинні 

обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового 

призначення, при яких власникам та землекористувачам сусідніх земельних 

ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні 

запахи, шумове забруднення тощо). 

Оскільки земельні ділянки в межах населених пунктів використовуються для 

забудови, то специфічною правовою формою використання чужої земельної 

ділянки виступає суперфіцій як різновид речового права. Право користування 

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) припиняється в тому числі і 

в разі невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років. 

Існують і інші особливості права землекористування в межах населених пунктів. 

 

Висновки з першого питання 

 

Таким чином, правовий режим земель у межах населених пунктів базується на 

єдиних принципах: загальнодержавного та суспільного значення категорії земель, 

до складу якої вони входять; спеціальних завдань використання таких земель. 

Головною ознакою їх правового режиму є забезпечення раціонального екологічно 

збалансованого використання землі при експлуатації різних 

несільськогосподарських об'єктів. Особливості ж правового регулювання 

використання та охорони окремих видів земель, що входять до складу цієї 

категорії, зумовлені специфікою їх цільового призначення. Специфіка зазначених 

земель полягає в тому, що їх формування як самостійної категорії земель 

здійснюється значною мірою за рахунок вилучення або викупу земель із сфери 

сільськогосподарського чи лісогосподарського виробництва.  
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ІІ. ПОНЯТТЯ І СКЛАД ЗЕМЕЛЬ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ 

ЗАБУДОВИ. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ У НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТАХ ДЛЯ ЗАБУДОВИ ТА ІНШИХ ПОТРЕБ 

 

Землі житлової та громадської забудови – самостійна  категорія земель серед 

земель України. Згідно зі ст. 38 ЗК України до земель житлової та громадської 

забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які 

використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і 

споруд, інших об'єктів загального користування. 

При визначенні поняття цих земель законодавець приймає за основу два критерії: 

їх місце розташування у межах населених пунктів та цільове призначення – 

використання для розміщення забудови, будівель і споруд, а також інших об'єктів 

загального користування. 

Розташування земельних ділянок у межах населених пунктів (сіл, селищ, міст) – 

перша і головна ознака земель житлової та громадської забудови. Кожний 

населений пункт як окрема адміністративно-територіальна одиниця повинен мати 

свою межу. Згідно зі ст. 173 ЗК України межею населеного пункту (міста, селища 

чи села) вважається умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює 

територію населеного пункту  у від інших територій. 

Межі адміністративно-територіальних одиниць посвідчуються державним актом 

України на межі, форма та порядок видачі якого встановлюються Верховною 

Радою України. У межах території населеного пункту розташовуються різні за 

своїм призначенням земельні ділянки. Одні з них служать місцем проживання 

людей (зайняті житловим фондом), інші - місцем здійснення виробничої та іншої 

діяльності (земельні ділянки, наприклад, промислових та інших підприємств). 

Самостійну роль серед цих земель виконують ті, які використовуються для 

задоволення комунально-побутових і соціально-культурних потреб (наприклад, 

землі під об'єктами соціально-культурного та іншого призначення). Тут можуть 

бути розташовані також землі під об'єктами культурної спадщини, природно-

заповідного та лісогосподарського призначення і водного фонду та ін. 

Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється згідно зі ст. 

39 ЗК України відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої 

містобудівної документації, плану земельного господарського устрою з 

дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм. Ці правові форми 

планування використання земель чітко визначають перспективні напрями 

подальшого використання земель у межах населених пунктів, зокрема земель 

житлової та громадської забудови. Тому земельні ділянки, які призначені для 

майбутнього розміщення та експлуатації (обслуговування) житлової забудови 

громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування, теж 

повинні входити до складу земель житлової та громадської забудови. 

Наявність земель житлової та громадської забудови як самостійні категорії земель 

у межах території населених пунктів обумовлює необхідність відмежування їх від 

інших земель. Формування цих земель як об'єкта використання та охорони повинно 

здійснюватися відповідно до містобудівної документації. 

Здійснення житлової забудови – складне  і комплексне явище, яке пов'язане з 

новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом і 

благоустроєм житлових будівель і споруд. Житловою забудовою як самостійним 
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різновидом забудови конкретної території вважається земельний масив, у межах 

якого зосереджений житловий фонд (державний, комунальний, приватний, 

громадський). Основними структурними елементами, які формуються у межах 

житлової забудови, є житловий квартал, житловий район та житловий масив. Такі 

складові характеризують перш за все забудову міських поселень. їх розміри і типи 

визначаються містобудівними умовами поселень. 

Чинне законодавство розрізняє садибну та несадибну житлову забудову. При 

формуванні садибної забудови за основу беруться об'єкти нерухомості (будинки 

садибного типу), які розміщені на індивідуально визначених земельних ділянках, 

що перебувають у користуванні на умовах оренди чи власності окремих громадян 

(присадибні земельні ділянки). Така забудова більш розповсюджена в селах і 

селищах. 

До несадибної належить забудова, яка в основному представлена 

багатоквартирними жилими будинками, розміщеними переважно у містах. Носіями 

земельних прав у цих випадках виступають відповідні юридичні особи. Несадибну 

забудову становлять також земельні ділянки, на яких розміщені житлово-

будівельні (житлові) і гаражно-будівельні кооперативи, а також індивідуальні 

гаражі, готелі, гуртожитки тощо. 

Отже, до земель житлової забудови, виходячи із змісту гл. 6 ЗК України, слід 

відносити земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку (ст. 

40), земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) кооперативів (ст. 41) та 

земельні ділянки багатоквартирних житлових будинків (ст. 42). 

На відміну від житлової забудови, громадську забудову становлять об'єкти, 

перелік яких визначений ДБН В.2.2-9-2009  «Громадські будинки і споруди». 

(Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 705 від 

17.12.2009). До таких об'єктів, зокрема, належать: заклади освіти, установи 

охорони здоров'я і соціального забезпечення, установи відпочинку, фізкультурно-

спортивні споруди, культурно-освітні, мистецькі установи, підприємства торгівлі, 

громадського харчування та побутового і комунального обслуговування тощо. 

Порядок використання земель у населених пунктах для забудови та інших 

потреб 

Землі в межах населених пунктів з урахуванням їх основного цільового 

призначення використовуються власниками земельних ділянок і 

землекористувачами передусім для містобудівних потреб, тобто для розміщення та 

експлуатації будинків і споруд житлового, громадського, транспортного, 

виробничого, комунального, природоохоронного та іншого призначення, вулиць і 

доріг, магістральних інженерних мереж об'єктів ландшафтної архітектури та ін. 

Використання відповідних земельних ділянок для забудови та інших потреб 

здійснюється як юридичними, так і фізичними особами на праві власності або на 

праві землекористування (постійного, орендного чи суперфіцію). 

Процес використання таких ділянок регулюється ЗК України та містобудівним 

законодавством, основу якого становлять закони України («Про Генеральну схему 

планування територій України» від 07.02.2002 № 3059-III , «Про Основи 

містобудування» від 16.11.1992 № 2780-XII , «Про регулювання містобудівної 

діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI, «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 

№ 687-XIV, «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду»  від 22.12.2006 № 525-V, «Про відповідальність підприємств, їх 
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об'єднань, установ та організацій за порушення у сфері містобудування» від 

14.10.1994 № 208/94-ВР, «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 

2807-IV), інші нормативно-правові акти (наприклад, Постанова Кабінету Міністрів 

України від 13 квітня 2011 року № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і 

будівельних робіт»), а також будівельні норми, державні стандарти і правила 

(наприклад, «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. 

ДБН 360-92») та ін. У зв'язку із виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних 

із застосуванням законодавства у сфері містобудівної діяльності, Вищий 

господарський суд України адресував господарським судам відповідний 

Інформаційний лист від 22 січня 2013 року № 01-06/84/2013. 

Важливе юридичне значення для процесу забудови земельних ділянок має 

виконання підготовчих та будівельних робіт
3
 носієм земельних прав. Підстави 

початку виконання підготовчих та будівельних робіт, крім статей 34, 35 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», визначені також 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 «Про деякі 

питання виконання підготовчих і будівельних робіт». 

Так, підготовчі роботи можуть виконуватись замовником після отримання 

документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або 

договору суперфіцію, а також після подання органу державного архітектурно-

будівельного контролю повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, 

крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, або отримання 

зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт. 

Право на виконання будівельних робіт у носія земельних прав виникає зазвичай 

після видачі замовнику спеціального дозволу залежно від категорії складності 

об'єкта. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається на безоплатній основі 

органом державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням 

об'єкта. Для отримання дозволу замовник або його уповноважена особа подає до 

цього органу відповідну заяву з доданням пакета документів. Уповноважений 

орган протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про 

надання дозволу або відмову в його видачі. Під належним дозволом слід розуміти 

передбачений Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

(статті 35-37) дозвільний документ, що дає право виконувати підготовчі та 

будівельні роботи саме того об'єкта і на тій земельній ділянці, яка передана з цією 

метою певній особі. 

Здійснення будівельних робіт на об'єктах містобудування без дозволу на виконання 

будівельних робіт або його переоформлення, а також виконання не зазначених у 

дозволі будівельних робіт вважається самочинним будівництвом і тягне за собою 

відповідальність, встановлену законодавством. 

                                                           
3
 Будівельними вважаються роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. 

До підготовчих робіт законодавство відносить роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження 

будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної 

земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, 

необхідних для організації й обслуговування будівництва, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних 

матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених 

насаджень. 
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Певними особливостями характеризується правовий режим земель житлової та 

громадської забудови, які відповідно до цільового призначення використовуються 

для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів 

загального користування. Земельні ділянки, наприклад, із земель житлової 

забудови передаються у власність або надаються в оренду під забудову громадянам 

та юридичним особам. У першому випадку земельні ділянки використовуються 

громадянами для будівництва та обслуговування індивідуального житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та будівництва індивідуальних гаражів. 

У другому - йдеться про земельні ділянки житлових будівельних і гаражно-

будівельних кооперативів. 

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 

виникає на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка 

виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб, 

відповідно до ЦК України. Це право може виникати також на підставі заповіту. 

Правовий режим використання чужих земельних ділянок для забудови 

(суперфіцій) визначено ст. 102'ЗК України. 

Певною специфікою характеризується використання забудованих земельних 

ділянок у межах житлової забудови, на яких розташовані багатоквартирні 

жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, 

які обслуговують багатоквартирні будинки. Специфіка правового режиму 

земельної ділянки багатоквартирного  жилого будинку полягає в тому, що вона 

виступає об'єктом права постійного землекористування і об'єднує: земельну 

ділянку, яка безпосередньо зайнята багатоквартирним будинком та належними до 

нього будівлями та спорудами, а також прибудинкову територію
4
. Остання 

включає проїзди та тротуари; озеленені території; ігрові майданчики для дітей; 

майданчики для відпочинку дорослого населення; майданчики для заняття 

фізкультурою; майданчики для тимчасового зберігання автомобілів; майданчики 

для господарських цілей; майданчики для вигулювання собак тощо. 

Суб'єктний склад права постійного користування такими землями представлений 

житлово-експлуатаційними організаціями (ст. 24 Житлового кодексу України) та 

підприємствами, установами і організаціями, які здійснюють управління відомчим 

державним житловим фондом. Суб'єкти ж, які засновані на приватній власності, що 

здійснюють управління державними  житловими будинками, права на отримання 

земельної ділянки у постійне користування не мають. 

Закінчені будівництвом об'єкти підлягають прийняттю в експлуатацію в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. Використання не прийнятих в 

експлуатацію об'єктів забороняється. Порядок прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об'єктів затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 квітня 2011 року № 461і . Згідно з цим Порядком прийняття в 

експлуатацію об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного 

паспорта, проводиться шляхом реєстрації органом Державного архітектурно-

будівельного контролю поданої замовником декларації про готовність об'єкта до 

                                                           
4 Прибудинкова територія – це  територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право 

власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку (ст. 1 

Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»). 
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експлуатації. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорій 

складності, здійснюється на підставі акту готовності об'єкта до експлуатації 

шляхом видачі цим органом сертифіката. 

Об'єкти нерухомості, які прийняті в експлуатацію, підлягають, державній 

реєстрації. Практичне значення державної реєстрації об'єкта нерухомості полягає в 

тому, що з цього моменту суб'єкт стає власником зареєстрованого об'єкта, йому 

видається документ, який посвідчує його право власності на об'єкт нерухомості. З 

цього моменту забудована земельна ділянка забезпечує обслуговування об'єкта 

нерухомості та  відповідно до ч. 12 ст. 123 ЗК України передача будівлі, споруди, 

іншого об'єкта нерухомого майна у державну чи комунальну власність є  підставою 

для передачі відповідно у державну чи комунальну власність земельної ділянки, на 

якій розміщений об'єкт передачі. 

Процедура здійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства 

у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і 

правил та ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з 

будівництвом об'єкта архітектури, визначена Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 травня 2011 року № 553, якою затверджений Порядок здійснення 

державного архітектурно-будівельного контролю. Неналежне використання 

земель у межах населених пунктів тягне за собою настання для винних осіб 

юридичну відповідальність, спеціальні негативні правові наслідки передбачені 

законодавством за самочинне будівництво об'єктів містобудування. Будівництво 

вважається самочинним у всіх випадках, коли воно здійснюється в межах 

самовільно зайнятої або незаконно отриманої на інших підставах земельної 

ділянки. 

Згідно зі ст. 376 ЦК України житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме 

майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються 

на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного 

дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушенням 

будівельних норм і правил. Отже, об'єкт нерухомості належить до самочинного 

будівництва за наявності хоча б однієї з таких умов: 

- земельна ділянка не відведена для цієї мети; 

- відсутній належний дозвіл на будівництво; 

- відсутній належним чином затверджений проект; 

- при будівництві допущені істотні порушення будівельних норм і правил. 

Правила про самочинне будівництво та його наслідки стосуються всіх без винятку 

суб'єктів та всіх об'єктів нерухомості. Самочинно збудованими також вважаються 

будинки і споруди, які експлуатуються або використовуються після закінчення 

будівництва без прийняття їх в експлуатацію. 

Самочинне будівництво – це  самостійне правопорушення у сфері 

містобудування. Залежно від того, ким воно вчинене, розрізняють різні правові 

наслідки негативного характеру для винних осіб. Суб'єктами відповідальності 

виступають у цих випадках юридичні або фізичні особи, а також посадові особи 

підприємств, установ і організацій. Відповідальність юридичних осіб за самочинне 

будівництво передбачена Законом України «Про відповідальність підприємств, 

об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування». 

Відповідно до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 
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2011 року № 553, цей контроль здійснюється Держархбудінспекцією та її 

територіальним органами за дотримання вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності. 

На підставі протоколу про вчинення правопорушення у сфері містобудування 

керівник відповідної інспекції або його заступник виносить постанову про 

накладення на винну особу штрафу, сплата якого не звільняє суб'єкта від усунення 

допущених порушень і відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушень, 

пов'язаних із самочинним будівництвом. 

Адміністративна відповідальність громадян та посадових осіб за самочинне 

будівництво будинків та споруд, а так само за самовільну зміну архітектурного 

вигляду будинків або споруд під час експлуатації встановлена ст. 97 КУпАП.  

Цивільно-правові наслідки самовільного будівництва визначені цивільним 

законодавством. Зокрема, ЦК України (ст. 376) передбачається, що особа, яка 

здійснила самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на 

нього. Питання, які стосуються правових наслідків самочинного будівництва, 

детально викладені в постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 3 березня 2012 року № 6 «Про 

практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про 

правовий режим самочинного будівництва)».  Використання земельних ділянок у 

межах населених пунктів для потреб, не пов'язаних із забудовою, здійснюється 

відповідно до плану земельно-господарського устрою населеного пункту. 

Затверджений у встановленому порядку план земельно-господарського устрою є 

обов'язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями і 

громадянами. Він має за мету обґрунтування, розробку і подальшу реалізацію на 

землях населеного пункту, які не підлягають забудові та тимчасово не забудовані, 

необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів щодо освоєння, 

поліпшення якості земель, забезпечення їх раціонального використання, охорони 

та захисту від руйнівних процесів тощо. 

Спорудження індивідуального жилого будинку чи індивідуального гаража 
громадянами нерозривно пов'язане з необхідністю отримання ними відповідних 

земельних ділянок. Можливість виникнення у громадян прав на земельні ділянки 

для зазначених цілей передбачена ст. 40 ЗК України, відповідно до якої 

громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в 

оренду відповідні земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд, а також для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів.  

Отже, на безоплатну передачу у власність або надання в оренду земельних ділянок 

під індивідуальну забудову можуть претендувати лише громадяни України. Однак 

ст. 93 ЗК України допускає передачу в оренду земельних ділянок не тільки 

громадянам України, а й іноземним громадянам та особам без громадянства.  

Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність присадибної 

земельної ділянки або земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

із земель державної власності, подають письмову  заяву до районної, Київської чи 

Севастопольської міської державної адміністрації, а із земель комунальної 
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власності – до  відповідної сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням 

земельної ділянки. 

Розробка проекту здійснюється на підставі угоди сторін, в якій визначаються 

строки виконання робіт. Розроблений проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому ст. 186 ЗК України. 

(Розроблений землевпорядниками проект землеустрою підлягає погодженню в 

наступних організаціях: 

 місцеве управління Держземагентства; 

 місцевий відділ архітектури та містобудування; 

інші організації (органи лісгоспу, водгоспу, охорони культурної спадщини, екології 

і т.і.) в окремих індивідуальних випадках 

Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі 

земельної ділянки у власність громадянина або залишення клопотання без розгляду 

відповідно до ст. 118 ЗК України можуть бути оскаржені до суду. 

На підставі рішення уповноваженого органу про передачу присадибної земельної 

ділянки громадянин (забудовник) звертається до місцевого органу містобудування 

та архітектури за отриманням будівельного паспорта об'єкта нерухомості 

(індивідуального житлового будинку), який виступає підставою для забудови 

присадибної земельної ділянки. 

 

Висновки з другого питання 

 

Землі промисловості - окремий вид земель у складі самостійної категорії земель 

України і їх правовий режим базується на єдиних для даної категорії принципах. 

До них належать землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та 

інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-

побутових будівель, інших споруд (ст. 66 ЗК). Саме на цих землях підприємства 

здійснюють відповідну діяльність, пов'язану з виробництвом продукції, 

переробкою сировини, розробкою надр та ін. У зв'язку з цим серед промислових 

підприємств розрізняють, такі, що виробляють продукцію, оборонні, добувні тощо. 
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ІІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, 

ЕНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

  

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення – самостійна категорія земель у складі земель України. Порядок їх 

використання, як і правовий режим визначається нормативними приписами, які 

зосереджені у Земельному кодексі України (гл. 13) та в ряді інших нормативних 

актів: закони України «Про державний кордон» від 04.11.1991 № 1777-XII, «Про 

оборону України» від 06.12.1991 № 1932-XII, «Про транспорт» від 10.11.1994 № 

232/94-ВР, «Про зв'язок» від 16.05.1995 № 160/95-ВР, «Про залізничний 

транспорт» від 04.07.1996 № 273/96-ВР, «Про трубопровідний транспорт» від 

15.05.1996 № 192/96-ВР, «Про електроенергетику» від 16.10.1997 № 575/97-ВР, 

«Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III, Повітряний кодекс від 

19.05.2011 № 3393-VI , Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон 

енергетичних об'єктів» від 09.07.2010 № 2480-VI, «Про індустріальні парки» від 

21.06.2012 № 5018-VI, «Про використання земель оборони» від 27.11.2003 № 1345-

IV тощо. 

Згідно зі ст. 65 ЗК України землями промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, надані в 

установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення 

відповідної діяльності. 

Із змісту цієї норми випливає, що визначальним фактом у виділенні цієї категорії 

земель є їх надання в установленому порядку для певних потреб. Отже, якщо 

земельна ділянка ще не надана, а лише призначена для цих потреб планувальною 

документацією, то вона не належить до земель цієї категорії. Але такий підхід, як 

зазначається в літературі, виглядає непослідовним. Землі, призначені для 

здійснення відповідної діяльності, повинні вважатися землями цієї категорії. 

У тексті ст. 65 ЗК України йдеться про надання земельних ділянок відповідного 

призначення лише підприємствам, установам та організаціям. Разом з тим 

перебування відповідно до закону окремих видів земель цієї категорії не тільки у 

державній і комунальній, а й у приватній власності, обумовлює можливість їх 

використання й іншими суб'єктами. Отже, до суб'єктного складу можна віднести і 

фізичних осіб за умови, якщо до них законом не встановлені окремі обмеження чи 

заборони з приводу набуття у власність чи в користування земельних ділянок для 

зазначених потреб. 

Землі, що входять до складу цієї категорії, поділяються на самостійні види: землі 

промисловості, землі транспорту, землі зв'язку, землі енергетики, землі оборони, 

землі іншого призначення. Критерієм поділу земель є характер спеціальних 

завдань, для здійснення яких призначені і надаються відповідні земельні ділянки 

підприємствам, установам і організаціям. 

Такий поділ розкриває структуру даної категорії земель як визначену систему видів 

земель, що пов'язані між собою загальними та особливими рисами. Зазначені 

земельні ділянки залежно від мети надання використовуються для різноманітних 

конкретних цілей, перелік яких у чинному законодавстві не є вичерпним. Це 

обумовлено тим, що окремі галузі виробничої чи іншої діяльності, які потребують 
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відповідних земельних ділянок, а отже і закріплення порядку їх використання, 

формуються і розвиваються. 

Земельне законодавство не містить вичерпного переліку тих потреб, для яких 

надаються в користування землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення. Отже, до цієї категорії земель належать також і ті 

земельні ділянки, цільове призначення яких законодавець не визначає, але характер 

використання яких аналогічний характеру використання всіх інших земель 

спеціального і несільськогосподарського призначення. 

Земельним ділянкам, що входять до складу цієї категорії земель, які 

виступають об'єктом використання для різноманітних не сільськогосподарських 

потреб, притаманні певні загальні риси. По-перше, вони мають спеціальне 

несільськогосподарське призначення, у зв'язку з чим землі цієї категорії земель 

називаються землями спеціального несільськогосподарського призначення. їх 

використання пов'язане головним чином з обслуговуванням 

несільськогосподарських потреб. Вони виконують роль просторової операційної 

бази, території на якій розміщуються різного роду об'єкти. Цільове призначення 

зазначених земель відображається в найменуванні їх видів. 

По-друге, нормування розмірів відповідних земельних ділянок здійснюється 

зазвичай на підставі затверджених у встановленому порядку норм або проектів. У 

першому випадку йдеться про визначення розмірів відповідних ділянок для 

типових об'єктів – залізниць, аеродромів, трубопроводів, інших лінійних споруд, у 

другому – для типових об'єктів (промислових підприємств) та ін. 

По-третє, щодо земельних ділянок спеціального несільськогосподарського 

призначення здійснюється внутрішнє та зовнішнє зонування. Так, навколо 

потенційно шкідливих об'єктів встановлюються санітарно-захисні зони, у межах 

яких законом передбачені певні заборони та обмеження земельних прав. 

По-четверте, право користування на декількох земельних ділянках, наданих під 

будівництво та обслуговування, наприклад, лінійних об'єктів (доріг, трубопроводів, 

ліній електропередачі та зв'язку) можуть посвідчуватися одним державним актом. 

По-п'яте, у ряді випадків території, що призначаються для спеціальних 

несільськогосподарських потреб, можуть взагалі не надаватись як окремі земельні 

ділянки. Це стосується, наприклад, земельних ділянок, призначених для 

розміщення деяких лінійних об'єктів (ліній зв'язку, електропередач, підземних 

трубопроводів та ін.). У цьому випадку може бути встановлена охоронна чи 

санітарно-захисна зона, земельний сервітут. 

Специфіка зазначених земель полягає в тому, що їх формування як самостійної 

категорії здійснюється значною мірою за рахунок вилучення або викупу земель із 

сфери сільськогосподарського чи лісогосподарського використання. У цих 

випадках у встановленому порядку відповідно до вимог статей гл. 36 ЗК України 

здійснюється відшкодування витрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва. 

У переважній більшості випадків суб'єктами прав щодо вказаних земель 

виступають державні та комунальні підприємства, установи і організації 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та інших галузей 

суспільного виробництва. Для здійснення відповідної діяльності вони отримують 

земельні ділянки у постійне користування. Не виключається також можливість 

використання таких земель і на інших титулах (оренди, суперфіцію та ін.). 
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Водночас можливе надання земельних ділянок за рахунок земель цієї категорії 

недержавним і некомунальним юридичним особам. Тут важливо лише те, щоб 

діяльність, обумовлена цільовим призначенням цих земель, здійснювалася 

юридичними особами, які наділені спеціальною (статутною) правоздатністю. Слід 

зазначити, що з метою прискорення ринкових реформ, стимулювання ефективного 

землекористування та підприємницької діяльності, заохочення інвестицій в 

реалізацію програм соціально-економічного розвитку чинним законодавством 

передбачена можливість придбання певних земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, наприклад, за рахунок земель 

промисловості, у приватну власність недержавними та некомунальними 

юридичними і фізичними особами. 

Порядок використання зазначених земель встановлюється законом (ч. 2 ст. 65 ЗК 

України). Це означає, що правовою основою нормативного регулювання в 

зазначеній сфері можуть бути лише закони, а не підзаконні акти.  

 

Висновки з третього питання 

 

Суспільні відносини, пов'язані з діяльністю транспорту як єдиної транспортної 

системи України, регулюються Законом України «Про транспорт» від 10 листопада 

1994 р., законами про окремі види транспорту, кодексами (статутами) окремих 

видів транспорту, іншими актами законодавства України. 

Функціонування транспорту нерозривно пов'язане з використанням відповідних 

земельних ділянок. До земель транспорту ст. 67 ЗК України відносить землі, надані 

підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного 

транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, 

трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання 

покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів 

транспорту (будівель, споруд тощо).  
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ІV. ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЕМЕЛЬ 

ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНИ 

ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

  

Землі промисловості. Землями промисловості визнаються землі, надані для 

розміщення й експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 

промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних 

шляхів, інженерних мереж, адміністративних, побутових будинків та інших споруд 

(ст. 66 ЗК України). 

Закон не встановлює обмежень щодо кола суб'єктів, які можуть використовувати ці 

землі на праві власності або праві користування. Розмір та внутрішнє зонування 

земельних ділянок промислових підприємств визначаються проектною 

документацією на підставі будівельних норм і правил. (СНиП П-89-90 

«Генеральные планы промышленных предприятий» Дата введения 1982-01-01). 

Вони, зокрема, визначають нормативи мінімальної щільності забудови, що впливає 

на площу необхідної земельної ділянки, передбачають функціональне зонування 

території, визначають конфігурацію забудови, відстані між будівлями та ін. Норми 

і правила передбачають поділ території на зони з урахуванням технологічних 

зв'язків, санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог конкретних умов 

підприємства тощо. 

Встановлення навколо промислових підприємств як джерел небезпечного впливу 

на їх території санітарно-захисних зон здійснюються на підставі Державних 

санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених 

наказом МОЗ України від 19.07.1991 № 173. Ці зони являють собою території з 

обмеженим режимом використання. В їх межах, зокрема, забороняється 

будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших 

об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей (ст. 114 ЗК України). 

Внутрішня організація території промислового підприємства визначається 

проектом будівництва, а в подальшому – потребами його виробничої діяльності. 

Земельні права і обов'язки цих суб'єктів визначаються в тому числі актами 

відомчого управління землекористуванням промислових підприємств відповідного 

виду. Але комплекс прав і обов'язків щодо використання і охорони земель повинен 

відповідати тим вимогам, які закріплені земельним законодавством. 

Використання земель підприємствами гірничодобувної промисловості законом має 

певні особливості. Так, закон встановлює додаткові вимоги до процедури надання 

в користування земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням 

надрами. Відповідно до ч. 4 ст. 66  ЗК України надання земельних ділянок для 

потреб, пов'язаних з користуванням надрами, проводиться після оформлення в 

установленому порядку прав користування надрами і відновлення земель згідно із 

затвердженим проектом рекультивації на раніше відпрацьованих площах у 

встановлені строки. 

Індустріальні парки на земельних ділянках, переданих в оренду, можуть 

створюватися з ініціативи орендарів після внесення відповідних змін до договору 

оренди земельної ділянки та прийняття орендодавцем рішення про погодження 

концепцій індустріального парку. 

Керуюча компанія, що набула право оренди на землі індустріального парку, 

передає земельні ділянки в суборенду з правом їх забудови учасникам відповідно 
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до земельного законодавства України. Забудова здійснюється об'єктами 

нерухомості, необхідними для здійснення господарської діяльності. 

У разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної 

власності земельна ділянка надається в оренду на строк не менше 30 років (ч. 9 ст. 

93 ЗК). 

Землі транспорту. Самостійне місце у складі категорії земель промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення займають землі 

транспорту. Правові приписи щодо цих земель зосереджені у статтях 67-74 ЗК. 

Загальне визначення цих земель закріплене у ст. 67 ЗК України та у Законі України 

«Про транспорт» (ст. 11). До земель транспорту закон відносить землі, надані в 

користування підприємствам, установам та організаціям залізничного, 

автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, 

авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для 

виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку 

об'єктів транспорту. Землі транспорту поділяються на різновиди залежно від виду 

транспорту. 

Законом України «Про транспорт» передбачено, що єдину транспортну систему 

України становлять: транспорт загального користування (залізничний, морський, 

річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому 

числі метрополітен); промисловий залізничний транспорт; відомчий транспорт; 

трубопровідний транспорт; шляхи сполучення загального користування. Належне 

функціонування системи транспорту нерозривно пов'язане з користуванням 

землею. 

Об'єкти транспортної системи перебувають переважно в державній та комунальній 

власності. У зв'язку із цим відповідні підприємства та організації використовують 

землі державної та комунальної власності на титулі постійного користування. 

Чинне законодавство допускає перебування земель транспорту у власності будь-

яких суб'єктів, тобто закріплює багатосуб'єктні права власності на землі 

транспорту. 

Разом з тим ст. 83 ЗК України містить заборону щодо передачі з комунальної 

власності у приватну земель під залізницями, автомобільними дорогами, об'єктами 

повітряного і трубопровідного транспорту. Аналогічну заборону передбачає ст. 84 

ЗК України щодо передачі у приватну власність державних земель під 

аналогічними об'єктами державної власності. 

Визначення цих земель залежно від виду транспорту відповідної норми закону 

здійснюють через їхній склад. Так, до земель залізничного транспорту належать 

землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, 

станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, 

вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та 

зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними 

насадженнями службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими 

спорудами необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту. 

До складу земель морського транспорту ст. 69 ЗК України відносить землі під: а) 

морськими портами з набережними, майданчиками, причалами, вокзалами, 

будівлями, спорудами, устаткуванням, об'єктами загального портового і 

комплексного обслуговування флоту; б) гідротехнічними спорудами і засобами 

навігаційної обстановки, судноремонтними заводами, майстернями, базами, 
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складами, радіоцентрами, службовими та культурно-побутовими будівлями та 

іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт. 

Самостійною складовою в межах морського порту виступає його акваторія. Межі 

акваторії морських портів визначаються і змінюються Кабінетом Міністрів України 

без порушення меж акваторії суміжних рибних портів та річкових портів. 

Відведення акваторії морського порту (надання в користування) адміністрації 

морських портів України здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів 

України відповідно до закону. 

Згідно із Законом України «Про морські порти» (ст. 8) території акваторія 

морського порту можуть включати відокремлені від основної території та акваторії 

земельні ділянки та водні об'єкти (їх частини), які мають однаковий з основною 

територією та акваторією правовий режим використання. 

Земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, 

можуть бути відчужені у їх власників для задоволення потреб розвитку морських 

портів чи будівництва нових морських портів у порядку, визначеному законом. На 

землях, прилеглих до земель морського транспорту, можуть встановлюватися 

обмеження у використанні цих земель. Такі обмеження, зокрема, передбачені ч. З 

ст. 25 Закону України «Про транспорт». 

Стаття 70 ЗК України землями річкового транспорту вважає землі під: 

а) портами, спеціалізованими причалами, пристанями і затонами з усіма 

технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують річковий транспорт; 

б) пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами; 

в) судноплавними каналами, судноплавними, енергетичними та гідротехнічними 

спорудами, службово-технічними будівлями; 

г) берегоукріплювальними спорудами й насадженнями; 

ґ) вузлами зв'язку, радіоцентрами і радіостанціями; 

д) будівлями, береговими навігаційними знаками та іншими спорудами для 

обслуговування водних шляхів, судноремонтними заводами, ремонтно-

експлуатаційними базами, майстернями,  складами, матеріально-технічними 

базами, інженерними мережами, службовими та культурно-побутовими будівлями, 

іншими об'єктами, що забезпечують роботу річкового транспорту. 

Організація земельних ділянок під гідротехнічними спорудами здійснюється 

відповідно до спеціальних норм
5
. 

Поняття земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства містить 

ст. 71 ЗК України, яка до їх складу відносить землі під спорудами та устаткуванням 

енергетичного, гаражного і паливо роздавального господарства, автовокзалами, 

автостанціями, лінійними виробничими спорудами, службово-технічними 

будівлями, станціями технічного обслуговування, автозаправними станціями, 

автотранспортними, транспортно-експедиційними підприємствами, 

аеторемонтними заводами, базами, вантажними дворами, майданчиками 

контейнерними та для перечеплення, службовими та культурно-побутовими 

будівлями й іншими об'єктами, що забезпечують роботу автомобільного 

транспорту. 

                                                           
5
 СНиП 2.06.01. - 86 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования. 
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До земель дорожнього господарства ч. 2 ст. 71 ЗК України відносить землі під 

проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, 

резервами, кюветами, мостами, тунелями, транспортними розв'язками, 

водопропускними спорудами, підпірними стінками і розташованими в межах смуг 

відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що 

знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що 

забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме: 

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди  насадження, 

протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з'їзди; 

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та об'єкти 

служби дорожнього сервісу; 

в) будинки (в тому числі жилі) та споруди дорожньої служби з виробничими 

базами; 

г) захисні насадження. 

Склад земель дорожнього господарства більш детально визначається Законом 

України «Про автомобільні дороги» стосовно кожного з різновиду доріг 

(наприклад, загального користування, відомчих (технологічних) автомобільних 

доріг та ін.). 

Правовий режим земельних ділянок дорожнього господарства визначається 

Законом України «Про автомобільні дороги». Законом передбачено, що 

розміщення об'єктів сервісу та зовнішньої реклами здійснюється за погодженням з 

органами державного управління автомобільними дорогами (Державною службою 

автомобільних доріг України - Укравтодор) та відповідним державним органом 

безпеки дорожнього руху (Державною адміністрацією автомобільного транспорту). 

На окремі види використання земель дорожнього господарства закон вимагає 

відповідних погоджень (дозволів), порядок надання яких визначається наказом 

Державної служби автомобільних доріг України від 29.09.2005 № 414, яким 

затверджений Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію 

та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і 

погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального 

користування. 

Стаття 72 ЗК України, визначаючи землі авіаційного транспорту через їхній 

склад, називає складові цих земель, зайняті: 

а) аеропортами, аеродромами, відокремленими спорудами (об'єктами управління 

повітряним рухом, радіонавігації та посадки, очисними та іншими спорудами), 

службово-технічними територіями з будівлями та спорудами, що забезпечують 

роботу авіаційного транспорту; 

б) вертольотними станціями, включаючи вертольотодроми, службово-технічними 

територіями з усіма будівлями та спорудами; 

в) ремонтними заводами цивільної авіації, аеродромами, вертольотодромами, 

гідроаеродромами та іншими майданчиками для експлуатації повітряних суден; 

г) службовими об'єктами, що забезпечують роботу транспорту. 

До земель трубопровідного транспорту ст. 73 ЗК України відносить земельні 

ділянки, надані під наземні і надземні трубопроводи та їх споруди, а також під 

наземні споруди підземних трубопроводів. 

Використання цих земель певною мірою залежить від поділу трубопроводів на 

магістральні та промислові (ст. 1 Закону України «Про трубопровідний 
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транспорт»). Так, для розміщення промислових трубопроводів окремі земельні 

ділянки здебільшого не надаються. Розміри ж земельних ділянок, які відводяться 

для магістральних трубопроводів, визначаються нормативними документам у 

галузі будівництва
6
. 

До земель міського електротранспорту ст. 74 ЗК України відносить землі під 

відокремленими трамвайними коліями та їх облаштуванням, метрополітеном, 

коліями і станціями фунікулерів, канатними дорогами, ескалаторами, трамвайно-

тролейбусними депо, вагоноремонтними заводами, спорудами енергетичного і 

колійного господарства, сигналізації і зв'язку, службовими і культурно-побутовими 

будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи міського 

електротранспорту.   

Землі зв'язку та енергетичної системи.Ст. 75 ЗК України відносить до цих земель 

земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні та 

супутникові засоби зв'язку. 

Земельні ділянки для потреб зв'язку надаються у власність і користування (у тому 

числі на умовах оренди) для розміщення, будівництва та  експлуатації повітряних і 

кабельних телефонно-телеграфних та супутникових засобів зв'язку. 

Землі оборони та іншого призначення. Землі оборони, як і деякі інші різновиди в 

межах окремої категорії, фактично виділяються не за цільовим призначенням, а за 

суб'єктами їх використання. 

Земельний кодекс України (ст. 77) землями оборони визнає надані для розміщення 

та постійної діяльності військових частин, військово-навчальних закладів, 

підприємств і організації збройних Сил. До складу Збройних Сил входять також 

військові формування прикордонних військ, Національної гвардії, СБУ, які тісно 

взаємозв‘язані собою. Аналогічне визначення закріплене в Законі України «Про 

використання земель оборони» (ст. 1). 

До ознак, притаманних цьому виду земель, слід віднести: а) землі оборони 

забезпечують виконання функцій держави як у сфері  оборони, так і безпеки; б) 

землі оборони використовують територіальний базис для розміщення та постійної 

діяльності збройних Сил України, утворених відповідно до закону військових 

формувань, окремих правоохоронних органів; в) ці землі не утворюють єдиних 

значних за площею земельних масивів, а розташовуються в межах земель інших 

категорій; г) ділянки цього виду земель  відмежовані від інших земельних ділянок 

природними і штучними облаштуваннями. 

У складі земель оборони можуть бути виділені їх різновиди із урахуванням: кола 

суб'єктів, що використовують ці землі; виду збройного формування, у складі якого 

функціонують користувачі землями оборони; суб'єкта управління; функцій, які 

використовує об'єкт, що розмішений на цих землях. 

Землі оборони можуть бути класифіковані за суб'єктами користування на: а) землі 

військових частин; б) землі військових установ; в) землі військово-навчальних 

закладів; г) землі військових підприємств; д) землі військових організацій, що 

функціонують у складі Збройних Сил України або інших військових формувань. 

Контроль за використанням і відчуженням земель оборони  здійснює спеціальна 

комісія, яка є постійно діючим робочим органом Кабінету Міністрів України. 

Статус цієї комісії визначений Положенням, затвердженим Постановою Кабінету 

                                                           
6
 СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов, затверджені Держбудом СРСР 30.03.1973 р. 
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Міністрів України від 2 червня 2010 року № 439. Згідно із цим Положенням 

основним завданнями комісії є: а) сприяння забезпеченню координації дій 

центральних і місцевих органів  виконавчої влади щодо проведення аналізу 

законності прийняття за значеними та іншими органами рішень про відчуження 

земельних ділянок, які перебували (перебувають) у користуванні військових 

частин та інших військових формувань,  організації проведення інвентаризації 

земельних ділянок;  виконання робіт, пов'язаних з виявленням осіб, винних у 

неправомірному  відчуженні земельних ділянок; б) подання Кабінету Міністрів 

України пропозиції та рекомендацій щодо: визначення розміру зон відчуження 

земельних ділянок; погодження, відмова або згоди на вилучення або відчуження 

земельної ділянки за пропозиціями Міністерства оборони, МВС,  

Держприкордонслужби, інших центральних органів виконавчої влади повернення у 

державну власність протиправно відчужених земельних ділянок, продажу таких 

ділянок, а також ділянок, які використовуються нераціонально та не за цільовим 

призначенням, шляхом проведення аукціонів. 

Визначення земель «Іншого призначення» та їх складу чинне законодавство не 

містить. Такими землями можна вважати землі, які не охоплюються визначенням, 

по-перше, інших категорій земель України, по-друге, інших видів земель у межах 

цієї категорії земель, тобто земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики 

та оборони. Разом з тим цим землям мають бути притаманні риси, які в цілому 

характеризують землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та оборони. 

До земель іншого призначення можна віднести землі культового (церковного) 

фонду,  державного матеріального резерву, водно-болотних угідь та торф'яного 

фонду, родовищ корисних копалин, мисливського фонду та підвищеної екологічної 

небезпеки, а також земельні ділянки відведені для розміщення полігонів твердих 

побутових відходів. 

Правові приписи, які визначають особливості складу та режим використання 

земель іншого призначення, розпорошені по численних нормативно-правових 

актах. «Про мисливське господарство та полювання», «Про дежавний матеріальний 

резерв», «Про правовий режим території, що постраждала від активного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та ін. 

 

Висновки з четвертого питання 

 

Таким чином, у межах охоронних зон без письмової згоди підприємств, у віданні 

яких перебувають лінії зв'язку, а також без присутності їх представника 

забороняється: проводити сільськогосподарські та земляні роботи на глибині 

більше як 0,3 м; виконувати різного виду будівельні, монтажні, вибухові і земляні 

роботи, а також розрівнювати ґрунт за допомогою бульдозера, екскаватора, 

скрепера, грейдера тощо 
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ВИСНОВКИ ЗА ТЕМОЮ 

 

Землі промисловості - окремий вид земель у складі самостійної категорії земель 

України і їх правовий режим базується на єдиних для даної категорії принципах. 

До них належать землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та 

інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-

побутових будівель, інших споруд (ст. 66 ЗК). Саме на цих землях підприємства 

здійснюють відповідну діяльність, пов'язану з виробництвом продукції, 

переробкою сировини, розробкою надр та ін. У зв'язку з цим серед промислових 

підприємств розрізняють, такі, що виробляють продукцію, оборонні, добувні тощо. 

Суспільні відносини, пов'язані з діяльністю транспорту як єдиної транспортної 

системи України, регулюються Законом України «Про транспорт» від 10 листопада 

1994 р., законами про окремі види транспорту, кодексами (статутами) окремих 

видів транспорту, іншими актами законодавства України. 

Функціонування транспорту нерозривно пов'язане з використанням відповідних 

земельних ділянок. До земель транспорту ст. 67 ЗК України відносить землі, надані 

підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного 

транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, 

трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання 

покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів 

транспорту (будівель, споруд тощо). 

Оборона як одна з найважливіших функцій держави і необхідний елемент її 

безпеки - це система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, 

науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів 

держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії 

або збройного конфлікту. Землі, які обслуговують потреби оборони, 

характеризуються певними специфічними рисами. Вони можуть 

використовуватися лише за цільовим призначенням, яке було визначено рішенням 

про надання земельної ділянки у користування. Згідно зі ст. 77 ЗК України землями 

оборони визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових 

частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій 

Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до 

законодавства. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці цієї теми студентові слід: 

29) опрацювати конспект лекції; 

30) ознайомитися із навчальною літературою з цієї теми; 

31) опрацювати монографічну літературу, статті в періодичних виданнях з 

цієї теми; 

32) вести конспект підготовки до семінарського заняття. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти повинні 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. Студентам 

необхідно засвоїти поняття: правовий режим земель промисловості, транспорту, 

зв‘язку, енергетики, оборони та іншого призначення; склад  земель промисловості, 

транспорту, зв‘язку, енергетики, оборони та іншого призначення; особливості 

правового режиму земель промисловості, транспорту, зв‘язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення.     

Засвоєння матеріалу має відбуватися із урахуванням розуміння основних положень 

щодо земель промисловості, транспорту, зв‘язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, формування розуміння провідних понять та категорій щодо 

особливостей правового   режиму земель промисловості, транспорту, зв‘язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

Для самоперевірки доцільно використати такі контрольні запитання та 

завдання:  

Питання для самоконтролю 

1. Які землі входять у межі населених пунктів? 

2. Особливості здійснення права власності та права користування землями 

забудови. 

3. Склад земель забудови. 

4. Яким є порядок використання земель у межах населених пунктів для 

містобудівних потреб? 

5. Основні функції державного управління землями в межах населених 

пунктів. 

6. Особливості правової охорони земель у межах населених пунктів. 

7. У чому полягає специфіка правового режиму земель у межах населених 

пунктів, які використовуються громадянами'.' 

8. Поняття земель промисловості, транспорту, зв‘язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення.  

9. Загальні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, 

зв‘язку, енергетики, оборони та іншого призначення.  

10. Особливості правового режиму земель промисловості. Особливості 

правового режиму земель промисловості.  

11. Особливості правового режиму земель транспорту. Особливості правового 

режиму земель залізничного транспорту.  

12. Особливості правового режиму земель автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства. 

13. Особливості правового режиму земель авіаційного транспорту. 
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14.  Особливості правового режиму земель трубопровідного транспорту. 

Особливості правового режиму земель міського електротранспорту.  

15. Особливості правового режиму земель зв‘язку.  

16. Особливості правового режиму земель енергетичної системи.  

17. Особливості правового режиму земель оборони.  

18.  Склад земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

19.  Які риси характеризують ці землі? 

20.  Особливості правового режиму земель промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

21.  Специфіка використання земель промисловості. 

22. Склад та особливості режиму використання земель транспорту 

23. Особливості визначення розмірів земельних ділянок для потреб 

транспорту. 

24.  Як визначаються землі зв'язку та енергетичної системи 

25.  Для розміщення яких об'єктів енергетики можуть встановлюватися 

земельні сервітути? 

26. Особливості режиму спеціальних зон енергетичних об'єктів 

27. Які риси характеризують особливості складу і використання земель 

оборони? 

 

 

 


