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підтримки АПК на рівні 609,2 млн. дол. або 3043,4 млн грн. Виходить, що цього року уряд 
не виконав дотаційний план бюджету в десять разів. Порівнюючи, Національна поліція 
одержить 14,7 млрд, Генпрокуратура -  3,3 млрд., Міністерство внутрішніх справ -  41 млрд 
гривень.[2, 4] Хіба можна назвати ці органи потягами, які витягують нашу країну з кризи, 
створюючи ВВП? Тим часом, 41млн. гектарів земель сільськогосподарського призначення, 
які мають рухати економіку, годувати армію і всю країну, втрачають природну родючість без 
держаної підтримки.

Позитивним зрушенням щодо охорони та використання грунтів є спільна робота 
Інституту охорони грунтів України з інститутом космічних досліджень з приводу реалізації 
проекту з розробки геопорталу «Родючість грунтів». Де поєднуватимуться можливості 
сучасних геоінформаційних технологій, дистанційного зондування, дані про стан грунтів для 
вирішення питання охорони грунтів та підвищення їх родючості [3].

Отже, в умовах гострої екологічної та політичної кризи, законодавче забезпечення 
правової охорони грунтів має безсистемний характер та низьку якість нормативно-правових 
актів. Тому,визріла необхідність у зміцненні правового регулювання у сфері 
ґрунтоохоронних відносин, шляхом підняття на вищий, якісно новий рівень, який 
відповідатиме реаліям сьогодення. До того ж, є доцільним прийняття Національної 
програми використання та охорони земельних ресурсів, що розрахована до 2030 року, ? якій 
буде міститись розділ щодо охорони грунту як основного національного багатства. 
Відповідно, вказаний нормативний акт має бути прийнятий не лише у відповідному 
міністерстві як проект, а й затверджений вищим органом державної влади, Верховною Радою 
України. Слід зазначити, що Національна програма має визначати жорстку, принципову 
державну політику, встановлювати орієнтири для законодавчої влади та правотворчої 
діяльності з приводу використання та охорони земель, в тому числі ґрунтів. Доречним, у 
відповідній програмі є зазначення конкретних осіб, які нестимуть юридичну відповідальність 
за не виконання або неналежне виконання поставленої мети та задач. Встановлення такої 
відповідальності є вимогами сучасності і характеризується соціальною обумовленістю.
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ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК ДЛЯ САДІВНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Не викликає жодних сумніві, що серед видів сільськогосподарського 
землекористування громадян садівництво займає провідне місце станом на сьогодні. 
Використання відповідних земельних ділянок у процесі здійснення індивідуального та 
колективного садівництва, без перебільшення, носить масовий характер. Як і будь-яке 
використання земельної ділянки, садівництво громадянами має здійснюватися із 
додержанням вимог законодавства, в тому числі й норм, якими встановлюються принципи 
земельного права. Серед цих принципів статтею 5 Земельного кодексу України визначається 
у якості основного принцип цільового землекористування.

Загальновідомо, що принцип цільового землекористування полягає у законодавчо 
визначеній необхідності використання земельної ділянки саме з тією метою та в той спосіб, 
що визначені для цієї конкретної земельної ділянки у законодавстві та у відповідній 
документації. Проте нова хвиля розвитку садівничого землекористування, збільшення 
кількості громадян, що виявили бажання займатися садівництвом, освоєння нових земельних 
ділянок відповідного цільового призначення, поновлення користування тими ділянками, що 
фактично не використовувалися протягом багатьох років, призводить до численних 
порушень земельного законодавства у частині цільового використання земельних ділянок 
для садівництва громадян.

Говорячи стосовно цільового використання земельних ділянок для садівництва, слід 
звертатися до статті 35 Земельного кодексу України. Так, ч. З згаданої норми визначає 
дуалістичний підхід до визначення цільового використання цих земельних ділянок. Так, 
визначається, що воно полягає у закладанні багаторічних плодових насаджень, вирощуванні 
сільськогосподарських культур, заведенні необхідних будинків та господарських споруд. З 
приводу сільськогосподарської складової цільового використання відповідних ділянок 
неодноразово проводилися дослідження, результати яких відображено як у спеціальній 
земельно-правовій літературі, так і в працях фахівців інших галузей права. Та й практика 
використання цих земельних ділянок також свідчить про зрозумілість та безспірність їх 
основного цільового призначення.

Іншим чином складаються відносини у сфері реалізації додаткового цільового 
призначення, тобто зведення необхідних будинків та господарських споруд. Варто згадати 
законодавство минулих часів, яким деталізувалися положення Земельного кодексу, що діяв 
на той час у частині цільового використання земельних ділянок, що розглядаються. Так, 
Державним комітетом з будівництва та архітектури при Держбуді СРСР були затверджені 
відомчі будівельні норми забудови територій колективних садів, будівель і споруд «Норми 
проектування ВСН 4385». Ці норми розповсюджувалися на проектування забудови територій 
колективних садів, садових будиночків та інших споруд загального та особистого 
користування садоводів. У них містилися норми як щодо забудівлі безпосередньо садових 
ділянок, так і взагалі садівничого товариства.

Будівництво садових будинків та інших споруд на садових ділянках повинно було 
здійснюватися у відповідності з проектом організації та настройки території колективного 
саду Дозволялося зводити опалювані садові будиночки площею забудови до 50 кв. м. При 
цьому не враховувалася площа тераси (веранди) і мансарди. Також було дозволено 
будівництво господарських споруд, які могли бути окремо стоячими або зблоковані. їх
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призначення зводилось до зберігання господарського інвентарю, утримання домашньої птиці 
та кролів та інших господарських потреб.

Згідно з Правилами, садовий будинок необхідно було розташовувати з відступом від 
червоної лінії не менш, ніж на три метри. На кожній земельній ділянці передбачалося 
облаштування компостного майданчика, ями або ящика. Мінімальна відстань між спорудами 
на садовій ділянці також була встановлена. Так, наприклад, відстань від помешкання для 
утримання свійської птиці та кролів до садового будиночка дорівнювала семи метрам, 
відстань від границі сусідньої садової ділянки до будиночка -  три метри, від вбиральні до 
будиночка -  дванадцять метрів і таке інше.

Інженерне обладнання будиночка передбачало можливість встановлення печей і 
камінів для опалення садових будинків, які працювали на твердому паливі. Хоча територія 
колективного саду повинна мати обладнану систему водопостачання, підвід води у будинки 
був заборонений, але вода могла подаватися до водозабірного крану та до душу на садовій 
ділянці. Крім того, воду можна було подавати ще й до бані, але за умови, що обробка стоків 
душу або бані проводилася у фільтрувальній траншеї з гравійно-піщаною засипкою або в 
інших очисних спорудах.

У Верховній Раді України перебував на розгляді проект Закону України «Про 
садівництво громадян», метою якого, відповідно до пояснювальних записок, була 
комплексна та деталізована правова регламентація земельних відносин у сфері використання 
земельних ділянок для садівництва. Проте, не зважаючи на спроби введення нових понять та 
категорій, що непритаманні сучасному земельному праву України, питання деталізації 
цільового використання відповідних ділянок мали бути віднесені до компетенції 
невизначених органів та здійснитися шляхом прийняття підзаконного нормативно-правового 
акту. До речи, цей законопроект було відхилено.

Таким чином, питання деталізованого цільового використання земельних ділянок для 
садівництва на сьогодні залишається невирішеним. Це призводить до скоєння численних 
порушень земельного законодавства у частині реалізації прав власників та користувачів цих 
ділянок з приводу додаткового цільового призначення, тобто зведення будинків та споруд. 
Проте, беручи до уваги поширеність саме цього виду сільськогосподарського 
землекористування громадян, порушення законодавства у сфері використання земельних 
ділянок для садівництва громадян можна охарактеризувати як масові. Додатково варто 
згадати й про відсутність ефективної системи контролю за цільовим використанням земель в 
Україні в цілому.

Тільки правильна позиція суб’єктів нормотворчості та правотворчості, а саме 
прийняття відповідних нормативно-правових актів, якими не вводимуться нові, невідомі та 
непотрібні сучасній системі законодавства, поняття, а буде визначена додаткова деталізація 
цільового використання земельних ділянок, можливо буде вважати належною та необхідною 
практикою здійснення державою впливу на учасників земельних відносин.
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ДЕЯКІ ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

1 травня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону 
України "Про фермерське господарство" щодо стимулювання створення та діяльності 
сімейних фермерських господарств», за яким передбачаються нові форми створення та 
функціонування сімейних фермерських господарств: зі створенням юридичної особи, або без 
статусу юридичної особи на основі діяльності фізичної особи-підприємця.

Так, фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, має статус 
сімейного фермерського господарства, за умови що в його підприємницькій діяльності 
використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї 
відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

Фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі 
діяльності фізичної особи - підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за 
умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа - 
підприємець та члени її сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

Очевидно, неузгодженість законодавства виникає уже на етапі визначення членів 
сім’ї. Адже, відповідно до Сімейного кодексу України, сім'ю складають особи, які спільно 
проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Крім того, 
визначено, що сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а 
також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним 
засадам суспільства.

При цьому законодавець залишив ст 3 Закону України «Про фермерське 
господарство» без змін, якою передбачено, що для цілей цього Закону до членів сім'ї та 
родичів голови фермерського господарства відносяться дружина (чоловік), батьки, діти, 
баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та 
двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерського господарства, 
так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках 
першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними членами сім'ї та родичами (батьки 
такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так 
і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

Таким чином, об’єктивно постає питання про можливість бути членами фермерського 
господарства осіб, які спільно проживають, проте шлюб не укладали, адже Сімейний кодекс 
визнає таких суб’єктів сім’єю, однак, Закон не включає їх до членів фермерського 
господарства.

Наступною новелою Закону є особливості створення та діяльності сімейного 
фермерського господарства без набуття статусуюридичної особи
Так, сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується 
фізичною особою - підприємцем самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі 
договору про створення сімейного фермерського господарства.

Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається членами 
однієї сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. При цьому істотними 
умовами договору є: а) найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види 
його діяльності; б) порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів
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