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ІІРАВОВІ АСПЕКТИ ФЕРМЕРСЬКОГО 
ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ 

19 червш2003 р. Верховною Радою було nрийнято Закон України 
"Про фермерське господарство", .N'2 973-ІУ [10). Звичайно, це стало 
неабиякою подією для аграрно-правової та земельно-nравової науки, 

адже обговорення нової редаІЩі.ї вказаного законодавчого акта, ПОІ<ЛИ· 

юцюго врегутовати відносини щодо функціонування одного з най· 

більш поширеного способу господарюваJUІJІ на селі, тривало декілька 
років. Чи иенайrоловиішу роль у діяльності фермерського господарст• 
ва відіrрають відносини стосовно вИІ<ористания землі. 

За сучасних умов ре:urізації земельної реформи важливого значенНJ 
набуває функціонування фермерсьІ<ИХ господарств як прогресивноі 

форми ІrідприЄМИІІЦЬкоІ діяльності громадян у галузі сільсьжого гос· 
подарства. Така діяльність здійсюоється громадянами на земельних 
дi.fuiнkax, наданих їм для ведіння ф~рмерського госnодарства. 
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Із прийняттям нового Земельного кодексу України [5, с. 7-81] пра

вовий режим земельних ділянок, які використовуються для зазначених 

цілей, суттєво змінився. Це пов'язано не тільки і не стільки зі зміною 

назви зазначеного виду господарювання на селі (на сьогодні це 

· ·фермерське господарство" замість "селянського (фермерського) гос

подарства" . як воно називалося раніше), а й із визнанням суб'псrом 

права власності на відповідні земельні ділянки фермерського госпо

дарства як самостійної юридичної особи. 

Згідно із Земельним кодексом України 1990 р. (в редакції від ІЗ бе
резня 1992 р.) [7, с. 3-64] та Законом України "Про селянське (фермер
ське) господарство" (у редакції від 22 червня 1993 р . ) [9] суб'єктами 
права власності на земельні ділянки, надані для ведіння селянського 

(фермерського) господарства, визнавалися лише громадЯНи, які ство

рили й вели таке господарство . Селянські (фермерські) господарства 
як юридичні особи, не будучи суб 'єктами права власності на Землю, 

~югли лише орендувати земельні ділянки сільськогосподарського при

значення для ведіння товарного сільськогосподарського виробнИцтва. 

Питанням правового регулюван·ня функціонування фермерських 
господарств і земельних відносин присвятилИ свої наукові пошуки 
Н.І. Титова, 0.0. Погрібний, авторські колективи підручників із земе
.1ьного й аграрного права як нашої країни, так і Російської Федерації 

[Див.: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 11; l2] . Однак усі Ці дослідЖенНЯ провадилИся з 
використання законодавства . що діяло до прийняття в'казаного Закону 

України, отже, його норми буде проаналізовано вперше. 
Таким чином, метою даної статті є розгляд окремих аспектів земе

.1ьних правовідносин, що виникають при ведінні фермерського госпо

дарства й аналіз відповідних норм Закону УкраїнИ "Про фермерське 
господарство" від 19 червня 2003 р. · 

Необхідність прийняття цього Закону зумовлена вимогами ст. 28 
Земельного кодексу України, яка закріплює моЖливість належності 
земель сільськогосподарського призначення на праві вЛасності сільсь
когосподарським підприємствам, установам та організаціям, крім дер
жавних та комунальних. Відповідно до цієї еТапі реаЛізаЦія права вла
сності на землю зазначеними сіЛьськогосподарськими підприємствами 
(в тому числі й фермерськими госпощірствами) згідно з законом. 

Спеціальний Закон України "Про фермерське господарство'' по

кликаний деталізувати й конкретизувати положення статей 31 і Зі Зе
чельного кодексу України, тобто забезпечити максимальну правову 

регламентацію відповідних земельних відносин, які виникають у про

цесі створення й подаЛьшого функціонування фермерськИх · госпо
дарств . 
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Переходячи до основного викладу, слід зазІfачнти, що обговорюва. 

ним питанням присв~ено розділ ІУ Закону України "Про фермерське 
господарство" (ДаЛі' ...:.· Закон), який має наЗву "ЗеМлі фермерсьІ<Нх гос. 
~одаJ?~в"' :. ~~земель фермерс~кого Господарства внз~~чено у ~т. І~ 
Закону, згідно з · якою землі фермерського господарства можуть скла.. 

датисЯ. іЗ: а) земельної ділянКИ, що належиrі. на nрав~ власності фер. 
мерсько'му господарству як юрИ:Дичній ·особі ; б)' земеЛЬних дііlіок; Щq 
ЩІ.Л~ть rромадян;ам :-,.членам фермерського господарства на пpatj 
прИватної власносТі; в) земельної діля~, що"вИкорИстовуєrься фер:.. 
мерським rосnодарствоц на умовах ореНди. . ' . - ,,, . 
· ~вана :~rія досЛівно відrворює змісТ сТ. 31 Земельного, ко.~еКСJ 
У~р(ііни. Однак, незважаючи на н~ву ст. 12 Закоw- "Склад зем~ 
~J?,~ерськоГО: , ~орподарства", насnравДі · Ж у .Jій йдеТься . про зе'мелЬнl 
діЛЯНІ<Н, що належать н~ лише фермерсьЮІм госnодарствам '(на під 

ві права власності або ж на уМовах оренди), а й iimrnм особам, а с' 
Ч,ІІенам фермерського господарства . Виходячи з цього, можемо зроб 

Рі .висновок, що логічніше було б назвати ста'ПЮ 12 Закону "Земе 
діЛЯНІ<Н для ведііmя фермерського господарства" . 

НасТупним моменrом, що заслуговує на окрему увагу, є nоложе 
Закону про те, що фермерське господарство як юридична особа ви 

ристовує земельні ділянки, що належать громадянам -:- членам ферм 
ського господарства на праві nриватної власності. Деяку ясність у 

туацію мала ВН~СТНЧ. 2 СТ. 12 Закону, відПовідНо до ЯRОЇ '''nрава В? 
діння та користування з~мель.иими діJІ?ІШ<ЗМИ, що знаходяться у вл 

ності членів фермер(;ь'і<ого господарсТва, здійснює фермерське гос 
дарство". Останн~. положення зазначеної статті має nринципове з 

чення щодо безпQ~реднього використання фермерським господа 
вом земельних діляноК, яКі належать його членам . 

Як було ВЖе зазначено, земді , ЩО ВИ~ОрИСТОВуюТЬСЯ ДЛЯ веді 
фермерського rос~одарства самим фермерським госnодарством, 
жуть перебувати у вЛасності або ж бути орендованими. Згідно зі ст. 
Закону майно фермерського господарства належить йому на nраві 

снасті. У його власності може перебувати будь-яке майно, у тоМу чи 

й земельні діляНІ<Н. 
·· Зміст щ>ипису ст. 12 Закону щодо здійснення права володіння й 
ристування земельною ділянкою, яка належить на nраві приватної 

снасті членові фермерського господарства, самИМ фермерсьІ<Нм гос 
дарством, не виrримує крнтИІ<Н, оскі:ЛЬІ<Н викликає питання щодо 

став такого використаНня. Правовій доктрині й земельному законо 
СТt!У України відомі різні правові підстави, на підгрунті яких мо 

використовуватися земельні ділянІ<Н: право власності , nраво кори 
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ІJЗНИЯ (право nостіЙНОГО КОристування: та nраво ОреІІДИ), право земеЛь
J{ОГО сервітуту. Однак ч. 2 ст. 12 Закону чітко не встановлено правовий 
режим земель членів фермерського госnодарства, що використовують
ся самим госnодарством. З одного боку, nередача прав володіння й 
J(орисrування є характерним для: nравового режиму використання (по

стійиого користування й оренди). Але відповідно до ст. 92 Земельного 
іСОдексу УкраІни право постійного корис:гуваннЯ земельною дітmкою 
t.fOжe здійснюватися лише на зеМJVІХ дер~вої або комунальвої влас

ності і стосується ~иємств, усгmов ~ 'ррrанізацій, що належать до 
державної або комунальної в~ас~ості. Оскільки ферм.ер,t~ке ~~сподар
ство не належить до кола суб єктtв державвої або K<?~Bpt' влас:"о
сті, значить, воно й не може виступати постійним землекориСтува~~м. 
Цілком очевидно, що в ч. 2 ст. 12 Закону також не йдеться і про прЗво 
оренди, бо Закон не передбачає обов' язІСовості укладення договору 
орщщи земельної ділянкн між фермер~ьІ<Им господарством та його 
ЧЛеном як власником земельної ділянки.' · · 

о Одним із м:ожлнвих виходів з такої ситуації могла б буТи'передача 
земель~ої діJJ?ІНКН членом ферме~ськоrо господарства фермерському 
госnод;ірству як внесок (земельний nай) . Однак розгля.дуВаmtй Закон 
ке nередбачає можливості передачі :rосподарству як внесок Членом 
фермерського господарства земельних ділянок - як при створ~нні гос
подарства, так і в перебігу господарської діяльності фермерського гос
подарства. Хо~, в такому разі не зовсім зрозуміло, що ж виступає пе
рвіснщ.Jи маЙІ-ІОВИМИ підвалинами для: діяльності фермерського госпо-

' " 
дарства,.о 

Деякі запитання вИКJІИКає ДО ЖИТТЯ і ЗМіСТ Ст: 13 'Закону, ЩО ймену
ЄГЬСJП "Прнватизапія земельних ділянок членамн Фермерських rоспо
дарс1І'в". Про~алізуємо зміст ч. 1 цієї етапі, де зазначено, що "члени 
ферм:ерського господарства мають право на одержання безоплатно у 

властість із зеNель державної і комунальної вЛасності земельних діля
нок yr розмірі ~емельної частки (паю)" . Отже, зі сМислу зазначеної но
рми иипливає, що члени фермерського господарства мають право на 

nриватизацію :земельних ділянок як із зем~:п- державної, так і за раху
ІІок жмель ко!М)'нальної власності, оскількИ в цій нормі внкор}{стову
trься сполучНFІК "і". На відміну 'від цього, сТ. 121 Земельного ~одексу 
Украіїни встановmоє, що "rромадвни України мають право на безоWІа
l'ІІJ mередачу Ь земельних ділянок із земель дерЖавної або (і<у}х;ив 
авторtів - М.В.,.. В .Ю.) комунальної власносгі ... ". 

Звsернімося до аналізу ст. 32 Земельного кодексу України, о якою 
І!регу:льовані r:пrrання приватизації земельниХ ділянок чЛенами фер
~іерсь.ких госгаодарств. Ця норма виходиТь з того, що громадяни 
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України- члени фермерських госnодарств можуть безоплатно прива

тизувати надаНі їм у користування земельні ділянки. Ця важлива нове

ла щодо цравового режиму земель фермерських господарств свідчнn. 

про суlт"єве розширення nрав членів фермерських господарств. Кожен 
член фq>мерського господарства Ііині має право на безоплатне отри- , 
мання у приватну власність шляхом приватизації земельної ділян:ки а 
розмірі земельної части (nаю), яка раніше йому була надана в корисrу

вання. За Земельним кодексом України 1990 р. право на безоплатне 
отримання земельної ділянки у власність для ведіння фермерського 
господарства мав JШше його голова. Іншим же членам фермерського 
господарства закон такого права не надавав. До того ж слід зауважити, 

що згідно з раніше діючим законодавством розмір земельної ділянки, 
яка надавалася громадянам для ведіння фермерського господарства, 

дорівюовав не розміру земелЬної частки (паю), а розміру середньоі 
земельної частки. 

При порівнянні змісrу ст. 32 Земельного кодексу України і ст. 13 
Закону впадає в око й та обставина, що ст. 13 розширила підстави на• 
буття права власності на земельну ділянку членами фермерського гоо.. 

подарства. Згідно зі С:Т· 116 Земель~ого кодексу України безоплат, 
передача земельних ДІЛЯНок у власюсть громадян провадиться у р· · 
а) приватизації земельнИх ділянок, які перебувають у користува 
громадян; б) одерЖання земель:ЮІх ділянок із земель державної і ко 

нальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначе 
Земельним кодексом, та в інших випадках. Саме про перші дві під~ 

ви набуття права на землю і йдеться у ст. 13 Закону: в ч. 1 цієї статІJ 
членам фермерського господарства Гарантовано право на одержання J 
власність земельних ділянок із земель державної й комунальної влао

ності; у другій - Йдеться про nриЕатизацію членами фермерських roo, 
ііаДарств земельних ділянок, раніше ~аданих їм у користування. AJJt 
як і. в ·першому, так і в другоМу Еипадку р()Змір земельної ділянки 
п?вИнеіі перев~!д?'ват:і. роЗміру земельної частки (~аю) ~:н~ сільс~ь 
господарського · mдприємства, розташованого на територн вщnов 

ради: · При Цьому важЛИво з:ВерІІуТи увагу на те, що: відповідно до ч. 
ст. 13 Закону безоіmатній передачі у приватну вЛаСність у рахунок 30-
мельної частки (паю) підлягають земельні ділянки, на яких розташовtt 
Ш ЖІіtііові буданки, господарські будівЛі та споруди фермерськоІt 
ГосrіодарСтвц. Остання фраза викликає здивування, оскільки розг~ 
вана СТаrія присвячена приватиз~ції земельних ділянок чі~нЗМи !}Jet 
м_ерських госnодарств. Тут 'же йдеться про об 'є:кти нерухомості, ЯІІ 

належать "фермерському rо"сподарству. у даному випадку nозиціЮ~ 
конода:ВЦЯ важко пояснити. ' . 
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За сучасних ринкових умов важливого значення набувають і поло
ження ч. 4 ст. 13 Закону щодо переважного права на придбання (ви
куп) земельних ділянок розміром до 100 га сільськогосподарських 
угідь, у тому числі ·до 50 га ріллі у власність із розстрочкою nлатежу 
до 20 років (за умови, яюцо rромадяви України отримали в постійне 
користування або оренду земельні ділянки для ведення фермерського 
господарства до І січня 2002 р.). 

Стаття 14 Закону зветься "Права фермерського господарства та йо
го членів" . Оскільки вона включена до розділу "Землі фермерських 
господарств", вона мала б називатися дещо інакше. Крім того, і за 

своїм змістом вона містить норми, що стосуються прав фермерських 

господарств не лише щодо земель:fmх ділянок. Згідно з приписамн cr. 
14 Закону "фермерське господарство та його члени відповідно до за
кону мають право: а) продавати або іншим способом відчужувати зе

мельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину; б) само
стійно господарювати на землі; в) власності иа посіви і насадження 
сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогоспо
дарську продукцію; г) на відшкодування збитків; г) споруджувати жи

тлові будИНки, господарські будівлі та споруди; д) реалізовувати виро
блену сільськогосподарську nрод)•кцію на вітчизняних ринках і поста-
вляти на експорт; · е) iinni права." ( 

Тут викликають заперечення два моменти. По-перше, незрозуміло, 
до чого у статті вказується, що "фермерське господарство та його чле
нИ" мають відповідні nрава. Ащке суб'єктом, який є власником (або 
орендарем) земельної ділянки, є фермерське госnодарство і норми За

кону сnрямовані на врегулювання його статусу, а не статусу його чле

нів. У зв' язку з цим постає питання щодо самОСТійного господарюван

ня на землі членів фермерського господарства - власників земельних 
ділянок, право володіння та користування якими здійснює фермерське 
господарство. · Потребує уточнення й положення, що стосується ·нале

жності. посівів і насаджень сільськогосподарських та інших культур, 
nрава на вироблену продукцію, отриману nри використанні фермерсь

ким госnодарством земельних ділянок, які належать на праві власності 
членам фермерського господарства. 

По-друге (як уже зазначалося), вказані норми містяться в розділі 
про праврвий режим земельних ділянок фермерських господарств, і 

наведення в ній прав фермерського господарства, що стосуються ви-
1\ористания не лише земельної ділянки, а й іншої господарської діяль
ності (наприклад, реалізаЩї сільськогосподарської про.цукції), не є ні 
логічним, ні доречним. 
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Аналогічні · зауваження можна зробкrи й Щодо місту ст. 15 Закону 
··обов"язки фермерського г~сподарства та його членів". Крім вІ<а.Зано
го , щпце слід також зазначитн, _ що в ч. t цієї статті встановлено, що 
·~фермqх;ь_~_господарства, у вцасності JJКИХ є земельні ділянки, надані 
їм для ведення фермерського господарства відповідно до закону; ···зо
бов'язані .. -,'' Тут уже чомусь не згадуються члени фермерського гос
подарства, та й йдеться лише про ті . фермерські господарства, "у влас

ності-яких є земельні ділянКи, надані їм для ведіння фермерського гос
подарства відповіДно до за,~ону'.~- На підставі ана,лїзу цієї нрр~ мqЖJta 
дійти висцовку, що nepem~i в ній обов'язки не стосуються фермер. 
ських .~:осподарств, .ЯІQ мають у власності земельні ділянки, що нале
жать до іНших катеrОрій земель, та , нарешті, й будь-яких фермерських. 
господарств взю;:алї. Земельні ділянки, як відом(), для ведення фермер. 

ського господарства внділякпnся не фермерському господарству ._ 
юридичній особі, а ще до проведення його державноі' ·реєстрації neJ». 
даються у приватну вл~с~~ громадян. ам України. Оrже, пк б~~~ 
норми ст. 15 Закону не можуть бути реалізова.Щв практичній діяль~ 

. сті. 
Підсумовуючи викладене можемо зробити настуцні висновц 

Прийняття Закону України "Про фермерське господарство'~ від 19 ч 
вня 2003 р. має неабияке значення як для аграрно-правової й земельн 

правової науки, ~к і для вреrуmовання nравових, орrанізаційннх, ею 
. цомічннх і соціальних засад ведінІfЯ фермерського господарства. О 

нак, ЙQ;ГО НОР,МИ ПрИСВЯЧені вреrу.rі:Юваншо ЗеМеЛЬНИХ ВіднОСИН, :~е 
повній мірі відповідають нормам ~Ішного земельного законодав · 
України, і перш за все Земельного коде.ксу України. · 

Перспекrнвою nодальших наукових розвідок у напрямку обго 

рюваних проблем може бути відnовідне редагування розглядувало 
Закону з метою усунення виявлених невідповідностей. 
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-нт.В. Лісоваt аспірантка 

·'Hdt{ioHWlьнa юридична академія УкраІни 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ ЯК ПРАВОВА ФОРМА 
: ... ..-. 1, РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

.·. . ' ....... 

Поява баrатоманітних форм власностї на земmо, ліІ<Відація викМО~ 
чної державnаї власності у цій сфері - елеменrи проведеННJf земельної 
реформи :& ' УКраїні, які є досить суперечливими й породжуІQть значний 
масив проблем соціально-економічного, політичного, ідеологічного та 
правового характеру. Зміни, що відбуваються сьогодні стосовно влас
ності на земто, є складовою частиною економічної реформи, здійсню~ 
ваної в країні у зв 'язку з переходом економіки держави до рJІНкових 
відносин. · 

Однією з пайбільш гострих nравових проблем є ВИfІИІЩення кому~ 

нальної власності на землю в результаті розмежування земель держав~ 

ної і комунальної власності . 
· Відповідно до "Основних наnрямів земельної реформи в Україні 
на 2001-2005 роки", схвалених Указом Президе:ита України від ЗО тра• 
вня 2001 р., розмежування земель державної і комунальної власності

оДИн з напряМків реалізації земельної реформи в · країні (8; 2001 . -
N2 22. - Ст. З4j . Стаповлення комунальної власпості на землю відбува
ється в досить складІОІХ умовах за наявності значних проrалнн у пра
вовому полі . Досі не прийнято закон "Про розмежування земель дер
жавної і комунальної власності". ·'Тимчасовий порядок розмежування 
земель права державної і комунальної власності" [8; · 2002. - N!! З І . -
Ст. 1482}, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 1 серпня 
2002 р. , не вирішує всіх питань, що є nричиною проблем, виникаючих 
nереловсім у відносинах · Між Jіlісцевимн органами державного управ
ління й oprfufaми місцевого самовря.цування. 

Проекти формування земель комунальної власності тернторіаль
f!Их громад і розмежування земель державної ·й к'ОМунальної власності 

ІІ населеии" пунктах є складниками nроведення землеустрою на місце~ 
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