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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Постановка проблеми. Стратегічним завданням
аграрної реформи визнано трансформацію земельних
вiдносин у сiльськогосподарському виробництвi. Тому
реформування земельних вiдносин належить до найважливiших напрямiв реалiзації державної аграрної
полiтики. І, у першу чергу, це стосується питань правового регулювання сталого використання земель
сільськогосподарського призначення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню вирішення проблем державного регулювання
використання земельних ресурсів, сучасного стану та
аспектів раціонального й ефективного використання
земель сільськогосподарського призначення присвячено праці таких учених, як С. Балюка, О. Будзяк,
І. Гаражи, О. Гнатковича, Л. Гнатишин, В. Данкевича,
А. Діброви, Н. Добровольської, О. Дудзяк, Д. Душейко, В. Іванишина,Т. Євсюкова, О. Єрмакова, І. Замули, С. Кваші, П. Колодій, О. Комякова, А. Коробської, І. Кошкалди, І. Купріянчик, О. Купчишиної,
В. Липчук, М. Маліка, А. Мартина, В. Медведева,
Н. Попрозман, О. Прокопишин, Я. Пушака, О. Тихенко, О. Трегуб, А. Стельмащука, М. Федорова,
О. Ходаківської, О. Чумаченка та інших.
Аналіз наукових джерел показує, що питання
формування системи управління земельними ресурсами вивчали такі зарубіжні науковці, як Р. Еберлін,
С. М. Івич, С. Кей, Ф.О. Лопес, М. Нойхл, Дж. Пеух,
М. Ройч, Дж. Салуквадзе, Х. Томіч, Дж. Франко,
М. Хартвігсен, Ф. Холст. У своїх дослідженнях вчені
висвітлювали питання стимулювання та функціонування ринку земель в Європі.
Дослідниками визначено особливості зарубіжного досвіду регулювання використання земель сільськогосподарського призначення [1-3]; теоретичні та
методологічні засади регулювання земельних відносин
[4-8]; механізми сталого використання земель сільськогосподарського призначення [9-18]; обґрунтовано
науково-методичні підходи до оцінювання впливу
різних чинників на ефективність сільськогосподарського виробництва [19-24]; концептуальні засади
створення різних організаційних структур в агропромисловому комплексі у контексті сталого розвитку національної економіки [25-27] тощо.
Ця стаття є продовженням наукових розробок з
проблем правового регулювання використання земель
сільськогосподарського призначення. У попередніх
дослідженнях [28-33] розроблено пропозиції щодо
правового регулювання контролю та юридичної відповідальності у сфері використання та охорони земель в
Україні; створення належних умов функціонування
землевпорядного механізму управління земельними
ресурсами в сільському господарстві; обґрунтовано

26

напрями землевпорядного забезпечення сталого використання особливо цінних сільськогосподарських земель; запропоновано шляхи вдосконалення інструментів стимулювання сталого використання земель
сільськогосподарського призначення тощо.
Актуальність і значущість пошуку сценаріїв подальшого розвитку ринку сільськогосподарських земель, удосконалення дієвих механізмів реалізації нормативно-правового регулювання сталого використання сільськогосподарських земель, наявність великої сукупності невирішених проблем у цій сфері визначили вибір тематики обраного дослідження.
Тому метою статті є надання пропозицій щодо
вдосконалення нормативно-правового регулювання
сталого використання земель сільськогосподарського
призначення.
Виклад основного матеріалу дослідження. На даний момент державна політика України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, створення
екологічно безпечних умов для провадження господарської діяльності в аграрному секторі реалізується
на підставі основних положень Земельного кодексу;
законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (передбачено ряд змін до регулювання податкового навантаження на сільськогосподарських виробників), «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо створення умов для
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного
стану»; Розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової
програми використання та охорони земель» тощо.
На основі аналізу й узагальнення законодавчих
і нормативно-правових документів встановлено, що
механізми обігу земель почали впроваджувати з 1 липня
2021 р. При цьому вони стосуються земель приватної
власності. Заборона відчуження сільськогосподарських земель державної і комунальної власності залишилась. Мораторій на тимчасово окупованих територіях
також продовжує діяти.
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До 1 січня 2024 р. юридичні особи в Україні не
матимуть можливості набути земельні ділянки, які
перебувають у приватній власності та віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва; земельні ділянки, виділені в натурі (на
місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також
земельні частки (паї), крім випадків переходу до банків права власності на земельні ділянки як предмет застави, передачі земельних ділянок у спадщину, обміну
(міни) земельної ділянки на іншу земельну ділянку з
однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких
становить не більше 10% та відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.
До суб’єктів, які можуть набувати право власності
на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, віднесено: громадян України; юридичні особи
України, створені і зареєстровані за законодавством
України, учасниками (акціонерами, членами) яких є
лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади; територіальні громади; державу.
Стосовно банківських установ запроваджено обмеження щодо умов і порядку набуття земель у власність: лише в порядку звернення стягнення на них як
на предмет застави. При чому, такі земельні ділянки
мають бути відчужені банками на земельних торгах
протягом двох років з дня набуття права власності.
Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, що не
є громадянами України, може здійснюватися з дня та
за умови схвалення такого рішення на референдумі.
При цьому, діюче законодавство містить перелік
суб’єктів, яким заборонено набувати право власності
на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за будь-яких умов.
Запроваджено обмеження по площі земельних ділянок, які можуть перебувати у власності однієї особи.
Передбачено переважне право придбання земельної
ділянки. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про оренду
землі» таке право має орендар, який може мати у
власності відповідну земельну ділянку. Водночас
орендар може передати переважне право на придбання
ділянки іншій особі, про що повинен письмово повідомити власника земельної ділянки. Визначено можливість конфіскації земельної ділянки (площі, що перевищує дозволений обсяг), набутої з порушенням
установленого порядку, умов щодо суб’єкта права
власності або максимально допустимої площі земель.
Конфіскована земельна ділянка підлягає продажу на
торгах. Ціна проданої на земельних торгах земельної
ділянки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажом, виплачується її колишньому власнику.
Слід наголосити, що врегульованою до 1 січня
2030 р. є ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток. Вона
не може бути меншою за їх нормативну грошову
оцінку.
Особливої актуальності питання раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення (для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва та забезпечення продовольчої̈ безпеки)
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набувають в умовах воєнного стану. На даний час має
діяти відповідний правовий режим, впровадження
якого передбачає спрощення набуття прав користування землею. Суть даного режиму полягає у такому:
1. Забезпечення сталості існуючих орендних земельних відносин у 2022 р. шляхом визнання поновленими на один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору у Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно договорів оренди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування
земельними ділянками щодо яких закінчився після
введення воєнного стану щодо земельних ділянок
сільськогосподарського призначення.
2. Надання районним військовими адміністраціями права передавати в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строком до
одного року земельні ділянки сільськогосподарського
призначення державної, комунальної власності, а
також земельних ділянок, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського
підприємства, сільськогосподарського кооперативу,
сільськогосподарського акціонерного товариства, нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок
і земельних часток (паїв). При цьому розмір орендної
плати не може перевищувати 8% нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а для визначення розміру орендної плати застосовуватиметься середня
нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по
області.
3. Встановлення жорстких обмежень щодо цільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення орендарями, яким ділянки будуть надані районними військовими адміністраціями,
в тому числі щодо зміни складу угідь, передачі ділянок
в суборенду, будівництва, зміни цільового призначення земельної ділянки тощо.
4. Забезпечення гранично швидкої передачі у користування районними військовими адміністраціями
земельних ділянок завдяки укладенню договорів
оренди землі лише в електронній формі та здійснення
передачі в оренду земельних ділянок без проведення
земельних торгів на визначених законом умовах. Такий однорічний договір оренди землі не можна буде
поновлювати, укладати на новий строк і він припинятиметься у термін, на який він був укладений.
5. В умовах обмеженого функціонування та/або
недоступності Державного земельного кадастру та
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
створюються правові передумов для формування земельних ділянок з метою передачі її в оренду військовими адміністраціями без внесення відомостей про
них до Державного земельного кадастру та без присвоєння їй кадастрового номеру на підставі технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, що буде додатком до договору оренди землі.
Право оренди земельної ділянки, переданої в оренду
військовою адміністрацією, не підлягатиме державній
реєстрації. Договори оренди землі, що укладені військовою адміністрацією, реєструватимуться цією ж адміністрацією у Книзі реєстрації договорів оренди, що
ведеться у паперовій та електронній формі, а примірник договору оренди землі передаватиметься електронною поштою сільській, селищній, міській раді, на
території якої розташована земельна ділянка, а також
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центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері земельних відносин.
6. Створюються правовий механізм для тимчасової передачі військовими адміністраціями в оренду на
один рік земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, які перебувають у постійному користуванні державних та комунальних підприємств, установ, організацій, і на яких відсутні посіви сільськогосподарських культур. Така передача здійснюється за
письмовим погодженням керівника відповідного державного, комунального підприємства, установи, організації, при чому право постійного користування земельними ділянками не припиняється.
7. З метою уникнення зловживань на час воєнного періоду забороняються: безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну
власність; формування земельних ділянок (крім тих,
що передаються в оренду військовими адміністраціями); земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису,
суперфіцію щодо земельних ділянок державної, комунальної власності сільськогосподарського призначення. При цьому земельні ділянки державної, комунальної власності сільськогосподарського призначення, права оренди, емфітевзису щодо яких були виставлені на земельні торги, але переможець у яких не
визначений, підлягають передачі в оренду військовими адміністраціями.
8. Земельні торги щодо набуття права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної, комунальної власності, які не є завершеними, вважатимуться скасованими. Оголошення нових земельних торгів щодо набуття права оренди,
емфітевзису щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності забороняється.
9. Для попередження негативних наслідків змін у
забезпеченні аграрного сектору економіки трудовими
ресурсами, зокрема, внаслідок мобілізації, внутрішнього переміщення громадян України та їх виїзду за
кордон тощо, передбачається надати можливість користувачам земель сільськогосподарського призначення тимчасово строком до одного року передавати
свої права землекористування іншим аграрним виробникам, які забезпечені необхідними матеріально-технічними, фінансовими та трудовими ресурсами. В
умовах недоступності Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, пропонується визначити, що
передача прав землекористування не потребує реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно. Районним військовим адміністраціям передбачається надати повноваження щодо здійснення реєстрації договорів про передачу прав землекористування
шляхом ведення відповідних реєстраційних книг.
Виходячи з вищевикладеного можна дійти таких
висновків. Сучасні умови господарювання у вітчизняному агропромисловому комплексі вимагають створення належних законодавчих і нормативно-правових
засад для забезпечення продовольчої безпеки. Це, у
свою чергу, потребує вдосконалення механізмів правового регулювання сталого використання земель
сільськогосподарського призначення з урахуванням
специфіки воєнного часу.
У результаті дослідження виявлено, що для дієвого правового забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення необхідно:
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— забезпечити сталість існуючих відносин землекористування на основі визнання поновленими на
один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору у Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно договорів оренди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування земельними
ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
— обмежити до одного року строк, на який в умовах воєнного стану можуть передаватися в оренду земельні ділянки сільськогосподарського призначення
державної, комунальної власності, а також земельні ділянки, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства,
сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, нерозподілені та
невитребувані земельні ділянки;
— визначити розмір орендної плати за користування такими земельними ділянками, який не може
перевищувати 8% нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
— визначити розмір орендної плати як середню
нормативну грошову оцінку одиниці площі ріллі по
області;
— встановити жорсткі обмеження щодо цільового
використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення орендарями;
— забезпечити максимально швидку передачу у
користування земельних ділянок завдяки укладенню
договорів оренди землі лише в електронній формі та
здійснення передачі в оренду земельних ділянок без
проведення земельних торгів на визначених законом
умовах;
— створювати правові передумови для формування земельних ділянок з метою передачі їх в оренду
без внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру та без присвоєння їй кадастрового
номеру на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, що буде додатком до
договору оренди землі;
— заборонити безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність;
формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення (крім тих, що передаються в оренду
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва); земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок державної, комунальної власності сільськогосподарського
призначення;
— скасувати земельні торги щодо набуття права
оренди земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної, комунальної власності, які не
є завершеними;
— надати можливість користувачам земель сільськогосподарського призначення тимчасово строком до
одного року передавати свої права землекористування
іншим аграрним виробникам, які забезпечені необхідними матеріально-технічними, фінансовими та трудовими ресурсами для попередження негативних наслідків змін у забезпеченні аграрного сектору економіки
трудовими ресурсами;
— визначити, що в умовах недоступності Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, пере-
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дача прав землекористування не потребує реєстрації у
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Все це дозволить забезпечити стале використання
земель сільськогосподарського призначення.
Перспективи подальших досліджень полягають у
науково-методичному обґрунтуванні та розробленні
правового режиму регулювання сталого використання
земель сільськогосподарського призначення в умовах
повоєнного відновлення національної економіки України.
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