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кандидат юридичних наук, доцент 

ПРО ПОВНОВА)КЕНННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

У січні 2013 року набрав чинності Закон України від 6 вересня 2012 р. 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів У кра:ЇнИ · щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності» [1], згіщю. з. яким 
землі державної й комунальної власності в Україні вважаЮться 
розмежованими. Із його закону і внесенням відповідних змін до Земельного 

кодексу України було запроваджено й новий принцИп розподілу 
повноважень органів державної влади й органів місцевого самоврядування 

щодо передачі земельних ділянок у власність або в користування. Зокрема, 

розпорядження землями комунальної власності здійснюють відповідні 
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органи місцевого самоврядування; повноваженнями стосовно розпорядження 

землями власності державної наділені відповідні органи державної влади. З 

поміж інших заслуговують на увагу повноваження Державного агентства 
земельних ресурсів України та його територіальних органів щодо 

розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної 

власності. Так, за ст. 122 Земельного кодексу України · центральний орган 
виконавч,ої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та 

його територіальні органи передають земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності (крім випадків, 
визначених ч. 8 цієї статті) у власність або в користування для всіх потреб 
[2]. Інакше кажучи, йдеться, про те, що повноваження, які раніше належали 
районним і обласним державним адміністраціям, передані Державному 
земельному агентству України та його територіальним органам - обласним, 

міським і районним управлінням та відділам. Водночас звертає на себе увагу 

та обставина, що законодавець, надавши всім органам земельних ресурсів 

право з розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення державної власності, не розмежовує повноваження державних 

органів земельних ресурсів у зазначеній сфері. 

Так, згідно з п. 6-1 Положення про Державне агентство земельних 
ресурсів України, затвердженого указом Президента України від 8 квітня 
2011 р. N~ 445 (зі змінами відповідно до указу Президента України від 29 
грудня 2012 р., N~ 770), Держземагентство України відповідно до закону 
передає безпосередньо або через визначені в установленому порядку 

територіальні органи земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності у власність або в користування для всіх потреб [3]. Таке 
формулювання повноважень Держземагентства стосовно розпорядження 

землями сільськогосподарського призначення державної власності викликає 

сумнів щодо можливості самостійної реалізації зазначеного повноваження 

територіальними органами земельних ресурсів. Оскільки Держземагентство 

реалізує свої повноваження або безпосередньо, або через територіальні 

органи, то можна зробити висновок, що без його доручення територіальні 

органи земельних ресурсів не вправі розпоряджатися землями 

сільськогосподарського призначення державної власності. 

Як бачимо, окреслення повноважень територіальних органів земельних 

ресурсів у сфері розпорядження землями сільськогосподарського призначення 

державної власності є недосконалим і неоднозначним. Так, повноваження з 

розпорядження такими землями цими органами передбачені правовими 

приписами п. 4 ст. 122 Земельного кодексу України. Вони мали б знайти свою 
деталізацію у відповідних положеннях про територіальні органи земельних 

ресурсів. Дійсно, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 25 січня 2013 р., N2 40 «Про внесення змін до наказу 

МінаграполітиКи України від 10 травня 2012 року N2 258» [4] до положень про 
територіальні органи земельних ресурсів були внесені певні зміни в частині 
визначення іх повноважень. Проте за наказом Міні~терства аграрної політики 
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та продовольства України повноваження щодо розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення державної власності були надані лише 

головним управлінням Держземагентства в областях і містах Києві й 

Севастополі. Такі законодавчі зміни свідчать про те, що зазначений наказ 
звужує зміст норми п. 4 ст. 122 Земельного кодексу України, де наводиться 
перелік територіальних органів земельних ресурсів, які вправі розпоряджатися 

землями сільськогосподарського призначення державної власності. Отже, 

наказ Міністерства аграрної політики rit продовольства України не відповідає 
Земельному кодексу України, навіть суперечить йому і не може бути 

застосованим для регулювання розглядуваних відносин. 

З урахуванням такої законодавчої ситуації, вбачається, що з метою 

забезпечення реалізації Держземагентством України та його територіальними 
органами повноважень у царині розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення державної власності необхідно внести 

зміни до Земельного Кодексу України стосовно більш чіткого визначення й 
розмежування їх повноважень. 
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ДЕЯКІОСОБЛИВОСТІ ЧИННОЇПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇПРАВ 
НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 

З початку 2013 року процедура реєстрації зазнала чергових змін, які де 
в чому кардинально відрізняють їі від порядку, що діяв до 2013 року. 
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