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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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Статівка Анатолій Миколайович,
професор кафедри земельного та аграрного права 

Національного юридичногоуніверситетуімені Ярослава Мудрого, 
доктор юридичних наук, професор

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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господарства, в) правовий режим спільного майна членів господарства^) порядок покриття 
витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його 
членами; г) порядок вступу до господарства та виходу з нього; д) трудові відносини членів 
господарства, інші положення, що не суперечать чинному законодавству.

Таким чином укладення відповідної угоди покладає на суб’єктів додаткові матеріальні 
витрати, понесені на нотаріальне посвідчення та укладення відповідної Угоди. У цьому 
аспекті варто зауважити, ЇЦ0 фермерське господарство, яке створюється у формі юридичної 
особи здійснює свою діяльність на підставі статуту, нотаріальне посвідчення якого не є 
обов’язковим.

Мета запровадження нових форм фермерського господарства передбачала їх 
спрощену державну реєстрацію та надання додаткової державної підтримки. Зокрема, ч. 5 ст. 
9 Закону передбачається, що фермерським господарствам зі статусом сімейних фермерських 
господарств надається додаткова державна підтримка у порядку, передбаченому Законом 
України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Проте відповідні положення до Закону «Про державну підтримку сільського 
господарства України» так і не були внесені, тому сімейним фермерським господарствам на 
сьогодні може надаватися виключно державна підтримка, передбачена в загальному порядку. 
Саме цей факт викликає ряд запитань щодо оподаткування сімейних фермерських 
господарств, які функціонують як фізична особа-підприємець.

Так, для сільськогосподарських товаровиробників передбачено два спеціальних 
режими оподаткування:

1) четверта група єдиного податку, під яку попадають виключно юридичні осоьи, 
оскільки відповідно до п. 14.1.235 п. 14.1. ст. 14 ПК Українисільськогосподарським 
товаровиробником для цілей гл. 1 розд. XIV цього Кодексу визнається юридична особа, 
незалежно від організаційно-правової форми,яка займається виробництвом 
сільськогосподарської продукціїта/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у 
внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах) та її переробкою на власних чи 
орендованих потужностях, у тому числі власно виробленої сировини на давальницьких 
умовах, а також здійснює операції з її постачання;

2) можливість використання спеціального режиму податку на додану вартість (надалі 
- ПДВ). Проте, відповідно до п. 209.1. ст. 209, спеціальний режим ПДВ може обрати 
резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського й лісового 
господарства та рибальства і відповідає критеріям, встановленим у п. 209.6 цієї статті, 
відповідно до якої сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю 
якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на 
власних або орендованих основних фондах, а також иа давальницьких умовах, у якій питома 
вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% від вартості 
усіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12-ти послідовних звітних податкових 
періодів сукупно.

Зважаючи на вищезазначене, сімейні фермерські господарства створені на основі 
діяльності фізичної особи-підприємця не мають можливості користуватись пільговим 
режимом оподаткування, а тому повинні сплачувати податки у встановленому 
законодавством загальному порядку, який визначено для фізичних осіб-підприємпів.

Таким чином, аграрне законодавство щодо створення та функціонування сімейних 
фермерських господарств на сьогодні підлягає удосконаленню. Потребує узгодження норм 
Закону України «Про фермерське господарство» із сімейним, податковим законодавством, а 
також визначення додаткових заходів державної підтримки в Законі України «Про державну 
підтримку сільського господарства України».
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Суєтнов Євгеній Павлович,
доцент кафедри екологічного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних наук

ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Екосистема -  це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного 
проживання в певному середовищі, утворюючи з ним єдине ціле.Значення екосистем 
складно переоцінити, бо вони по суті є гарантом стабільності довкілля, найважливішою 
структурною одиницею навколишнього середовища, фундаментом життя. Разом із тим, 
хижацька господарська діяльність людини призвела до істотного зменшення природних 
екосистем, що, у свою чергу, загрожує біосфері найкатастрофічнішими наслідками.

З урахуванням функцій екосистем і їх значення для підтримання сприятливого стану 
довкілля, у90-х рр. XX ст. набула поширення концепція екосистемного підходу.

Уперше екосистемний підхід було розробленов рамках Конвенції про біологічне 
різноманіття 1992 р. Незважаючи на те, що в самому тскстійого прямо не передбачено, існує 
низка рішень нарад Конференції Сторін Конвенції стосовно цього питання.

Станом на вересень 2016 р„ було проведено 12 таких нарад, де обговорювалися різні 
питання, пов’язані з екосистемним підходом. Та найпродуктивнішою щодо цього виявилась 
V нарада, що проходила вм. Найробі (Кенія) з 15 по 26 травня 2000 р., адже на її 5-му 
засіданні було прийнято рішення У/6 «Екосистемний підхід», у додатку до якого є опис 
екосистемного підходу (розділ «А») і перелік його принципів (розділ «В»),

Згідно з пунктами 1 і 2 розділу «А» додатку екосистемний підхід являє собою 
стратегію комплексного управління земельними, водними та біологічними ресурсами, яка 
забезпечує їх збереження та стале використання на справедливій основі.

У розділі «В» додатку перераховані 12 принципів екосистемного підходу, які є 
взаємопов’язаними, взаємодоповнюючими та мають застосовуватися як єдине ціле.

Принцип /.Визначення завдань управління екосистемами суспільством.
Цей принциппередбачає, що різні верстви суспільства розглядають екосистеми з 

точки зору власних економічних, культурних і суспільних потреб. Корінне населення та 
громади, які живуть за рахунок природних ресурсів, є зацікавленими сторонами, чиї інтереси 
необхідно враховувати, а тому екосистеми повинні управлятися з урахуванням їх справжніх 
цінностей, на справедливій і рівній основі для отримання як матеріальних, так і 
нематеріальних вигод для людини.

Принцип 2.Максимальна децентралізованість управління екосистемами.
Децентралізоване управління є ефективнішимта справедливим. До управління 

екосистемами слід залучати всі зацікавлені сторони для забезпечення збалансованості 
місцевих інтересів із ширшими інтересами суспільства. Чим ближче органи управління до 
екосистеми, тим виша відповідальність і підзвітність, ширше коло власників і складу 
учасників, і тим активніше можуть використовуватися місцеві ресурси і знання.

Принцип і.Врахування впливу на суміжні або будь-які інші екосистеми.
Так, різні втручання в екосистему можуть чинити невідомий чи непередбачений 

вплив на інші екосистеми. Тому всі можливі наслідки Повинні уважно оцінюватися й 
аналізуватися, шо може вимагати створення нових додаткових структур або механізмів, які 
дозволяють відповідним організаціямвиробляти належні компроміси.

Принцип ^.Управління екосистемами в економічному контексті.
Тож, будь-яка програма управління екосистемою має: а) усувати диспропорції в 

структурі ринку, які негативно впливають на біорізиоманіття; Ь) надавати стимули для
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