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Перші кроки в науці

Проблема права користу-
вання землями сільськогоспо-
дарського призначення та їх 
охорони завжди була актуаль-
ною, оскільки з її вирішенням 
пов’язано виробництво життєво 
необхідної суспільству сільсь-
когосподарської продукції. На 
сьогоднішній день вона набула 
гострого соціально-економіч-
ного характеру. Це зумовлено 
насамперед падінням рівня 
сільськогосподарського вироб-
ництва, залишенням без вико-
ристання понад 10 млн га сіль-
ськогосподарських угідь, пору-
шенням сталості землевико-
ристання й суттєвим погіршен-
ням охорони як усіх земель 
сільськогосподарського при-
значення, так і окремих сільсь-
когосподарських угідь, як їх 
складників.

Ідеться, зокрема, про бага-
торічні насадження в межах зе-
мель сільськогосподарського 
призначення. Саме вони мають 
специфічний власнісний статус 
і, виконуючи функцію особли-

вого засобу виробництва в 
сільському господарстві, за-
безпечують отримання різно-
манітних фруктів. Ці нерозривно 
пов’язані із землею насаджен-
ня за сучасних умов потребу-
ють належної правової охо-
рони. 

Проблемою охорони зе-
мель сільськогосподарського 
призначення та їх складників 
опікувалися як вітчизняні, так і 
російські представники земель-
но-правової науки: В.І. Андрей-
цев, Г.О. Аксеньонок, Г.С. Баш-
маков, Ю.Г. Жаріков, І.О. Ікони-
цька, М.І. Краснов, П.Ф. Кули-
нич, М.В. Шульга, В.В. Янчук та 
ін. У процесі реалізації сучас-
ної  земельної  реформи в  
Україні виникають досить зна-
чимі питання, що стосуються 
охорони багаторічних насад-
жень і забезпечення їх ефек-
тивного й раціонального вико-
ристання. Саме вони зараз пот-
ребують уваги дослідників.

Зі змісту ст. 22 Земельного 
кодексу України (далі – ЗК) вип-
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ливає, що у складі земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня закон розрізняє сільськогос-
подарські й несільськогоспо-
дарські угіддя. Угіддями прий-
нято вважати структурний 
складник земель сільськогос-
подарського призначення, який 
відбиває їх певне господарське 
використання. Найбільш харак-
терною й цінною є перша кате-
горія – сільськогосподарські 
угіддя: це рілля, багаторічні на-
садження, сіножаті, пасовища 
й перелоги. Основу другої (не-
сільськогосподарські угіддя) 
складають господарські шляхи 
й прогони, полезахисні лісові 
смуги й інші захисні насаджен-
ня, крім віднесених до земель 
лісогосподарського призначен-
ня, землі під господарськими 
будівлями і дворами, землі 
тимчасової консервації тощо. 
Ці різновиди угідь у складі на-
званих земель сільськогоспо-
дарського призначення викону-
ють різну роль. Якщо перші 
виступають безпосереднім за-
собом виробництва в сільсько-
му господарстві (їх обробля-
ють, отримують врожаї від ви-
рощуваних с ільськогоспо -
дарських культур або корм для 
худоби), то несільськогоспо-
дарські угіддя виконують роль 
просторової бази, території, зе-
мельної площі, які використо-
вуються для додаткових (поза 
рослинництвом і тваринниц-

твом) сільськогосподарських та 
інших потреб.

У земельному законодавс-
тві України 70 – 80-х рок ів 
ХХ ст. сільськогосподарські 
угіддя поділяли на ріллю, бага-
торічні насадження, сінокоси й 
пасовища для оцінки їх якості 
й надання більш високого рівня 
правового захисту тим з них, 
які розглядалися як продуктив-
ний (якісний) й цінний. Як відо-
мо, стосовно агрономії най-
більш цінними угіддями є рілля 
й багаторічні насадження, ос-
кільки на таких землях отри-
мується (вирощується) пере-
важна кількість сільськогоспо-
дарської продукції, ніж на сіно-
косах і пасовищах. Ось чому 
ріллю й багаторічні насаджен-
ня обґрунтовано відносять до 
сільськогосподарських угідь ін-
тенсивного використання. До 
багаторічних насаджень, які 
зростають на землях сільсько-
господарського призначення, 
належать сади, виноградники 
та хмільники. Функціонування 
землі основного засобу вироб-
ництва в сільському господарс-
тві ґрунтується на об’єктивній 
властивості ї ї родючості, що 
визначається ґрунтознавцями 
як властивість ґрунту забезпе-
чувати потреби сільськогоспо-
дарських культурних рослин 
п о ж и в н и м и  р е ч о в и н а м и , 
повітрям, водою, теплом, біо-
логічним і фізико-хімічним се-
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редовищем і створювати пот-
рібні умови для отримання вро-
жаю сільськогосподарських 
культурних рослин [3, с. 6].

Питання щодо охорони 
сільськогосподарських земель 
або окремих сільськогоспо-
дарських угідь (наприклад, ріл-
лі) неодноразово виступало 
предметом дослідження нау-
ковців як за радянської доби, 
так і в даний час. Але охорона 
багаторічних насаджень у ме-
жах с ільськогосподарських 
угідь в умовах сьогодення пот-
ребує окремої уваги. Це зумо-
влено, по-перше, тим, що такі 
н а с а д ж е н н я  н е р о з р и в н о 
пов’язані із землею. Погіршен-
ня чи покращання якісного ста-
ну земельної ділянки так чи 
інакше впливає й на їх стан. По-
друге, багаторічні насадження 
– це відтворювальні природні 
об’єкти, охорона яких у межах 
земель сільськогосподарського 
призначення характеризується 
певною специфікою. 

На жаль, проблема охоро-
ни сільськогосподарських угідь, 
зайнятих багаторічними насад-
женнями, залишається поки що 
відкритою. Вона недостатньо 
чітко й детально вирішується 
на законодавчому рівні й тому 
потребує наукового досліджен-
ня. Законодавство містить 
лише окремі, часто не пов’язані 
між собою функціональні нор-
ми, якими визначаються компе-

тенція органів влади щодо уп-
равління землями з певними 
сільськогосподарськими угід-
дями й екологічна цінність та-
ких угідь. 

Серед об’єктів земельних 
відносин сільськогосподарські 
угіддя, зайняті багаторічними 
насадженнями, займають са-
мостійне місце. Відповідно до 
ч. 2 ст. 79 ЗК України («Земель-
на ділянка як об’єкт права влас-
ності») передбачено, що право 
власності на земельну ділянку 
поширюється в ї ї межах не 
тільки на поверхневий (ґрунто-
вий) шар, а й на розташовані на 
ній водні об’єкти, ліси й бага-
торічні насадження. Крім того, 
це право поширюється й на 
простір, що знаходиться над і 
під поверхнею ділянки на висо-
ту і глибину, необхідні для зве-
дення житлових, виробничих та 
інших будівель і споруд. 

Зі змісту наведеної норми 
випливає, що багаторічні на-
садження слід вважати прина-
лежністю земельної ділянки, 
які зазвичай слідують її юри-
дичній долі. Проте існують і ви-
нятки із цього загального пра-
вила, які прямо передбачені 
чинним законодавством. Так, 
при паюванні земель сільсько-
господарського призначення й 
майна колективних сільсько-
господарських підприємств за-
конодавство відносить бага-
торічні насадження до майна, 
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яке не підлягає паюванню (п. 
21 Методики уточнення складу 
і вартості пайових фондів май-
на членів колективних сільсь-
когосподарських підприємств, 
у тому числі реорганізованих, 
затвердженої постановою Ка-
бінету Міністрів України від  
28 лютого 2001 р. № 177). 

У той же час земельні ді-
лянки під багаторічними насад-
женнями підлягають паюванню 
між суб’єктами права на зе-
мельну частку (пай) [4]. Такі на-
садження мають певну балан-
сову вартість і згідно з чинним 
законодавством увійшли до пе-
реліку майна, що складає пай-
ові фонди членів колективних 
сільськогосподарських підпри-
ємств. Може трапитися й так, 
що земельна ділянка у процесі 
приватизації передається у 
власність одній особі, а бага-
торічні насадження, що пророс-
тають на ній (фруктові сади, ви-
ноградники, хмільники тощо), –  
іншій. На практиці наявність та-
кої ситуації ускладнює вирі-
шення низки принципових пи-
тань, що стосуються розпоряд-
ження належними різним осо-
бам об’єктами приватної влас-
ності, які нерозривно пов’язані 
між собою, й утримує або фак-
тично й унеможливлює належ-
ний захист прав цих осіб.

Підсумовуючи викладене, 
зазначимо, що за чинним зако-
нодавством України земельна 

ділянка охоплює простір над і 
під поверхнею землі на висоту 
і глибину, необхідні для вико-
ристання земельної ділянки за 
цільовим призначенням (у тому 
числі і для її забудови), вклю-
чаючи ґрунтовий покрив у ме-
жах цього простору. Отже, від-
повідна частина простору та 
ґрунтовий покрив – це склад-
ники поняття «земельна ділян-
ка». Багаторічні насадження й 
м е ж о в і  с п о р уд и ,  я к  п і д -
креслюється в правовій літера-
турі, необхідно вважати прина-
лежністю земельної ділянки [4]. 
З таким висновком, вважаємо, 
треба погодитись. 

Він підтверджується поси-
ланням на Закон України «Про 
оренду землі» (ст. 3). Цей Закон 
теж виокремлює земельну ді-
лянку у складі об’єктів оренди 
землі разом з насадженнями. 
Вона може передаватися в 
оренду з тими насадженнями, 
які знаходяться на ній [1]. Ос-
танні не можуть розглядатися 
як окремий об’єкт відносин пра-
ва власності на земельну ді-
лянку, оскільки, і насадження, 
і земля під ними – це одне ціле, 
один об’єкт – земельна ділянка, 
яка відповідно до вищезазна-
чених нормативно-правових 
актів має назву «багаторічні на-
садження».

Важливе місце у складі 
розглядуваних насаджень зай-
мають виноградники. Сучасний 
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стан виноградарства характе-
ризується суттєвим скорочен-
ням загальних площ насаджень 
виноградників, зменшенням їх 
урожайності. Їх площа у сільсь-
когосподарських підприємс-
твах України у 2008 р. скороти-
лася майже вдвічі порівняно з 
1990 р., проте завдяки держав-
ній підтримці за рахунок одно-
процентного збору на розвиток 
садівництва, виноградарства 
та хмелярства збільшилася на 
2,1% порівняно з 2000 р. і скла-
ла 93,3 тис. га. У господарствах 
з товарним виробництвом ви-
нограду на сьогоднішні виног-
радників розкорчовано більше 
(43,5 тис. га), ніж посаджено 
(26,9 тис. га). Урожайність у 
порівнянні з потенційно можли-
вою майже вдвічі нижча і знач-
но коливається в окремі роки, 
але й у найліпші за кліматични-
ми умовами роки не перевищує 
55 ц/га. На низький рівень уро-
жайності виноградників впли-
ває їх висока зрідженість (22% 
від загальної площі), недоско-
нале розміщення і старіння. З 
урахуванням нормативного рів-
ня витрат на даний час вироб-
ництво винограду може бути 

ефективним лише при урожай-
ності не менше 50 ц/га [2]. Як 
бачимо, питання щодо стану 
виноградників сьогодні вихо-
дить на перший план. 

Найбільші втрати виногра-
дарства України спричинила 
так звана антиалкогольна ком-
панія уряду колишнього СРСР, 
яка мала надзвичайно згубні 
наслідки пролонгованого ха-
рактеру. Сформувалася стійка 
тенденція зменшення площ ви-
ноградник ів.  Були знищені 
значні їх плантації, які зараз не-
можливо поновити, деякі сорти 
виноградників зникли назовсім. 
Виникли й негативні структурні 
зміни в якісному й сортовому 
складі винограду. 

Таким чином, викладене 
свідчить, що проблема належ-
ної охорони багаторічних на-
саджень на сьогоднішній день 
залишається відкритою. За су-
часних умов її вирішення акту-
алізується й вимагає особливої 
уваги, що дозволить створити 
необхідні умови для раціональ-
ного й ефективного використан-
ня багаторічних насаджень і в 
подальшому сприятиме забез-
печенню їх охорони.
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ская М.А., Головенко С.В. Основы почвоведения и география почв. – М.: Изд-во «Москва», 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОхРАНЫ ЗЕМЕЛЬ,
ЗАНЯТЫх МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Костецкая О.Я.
Работа посвящена актуальным вопросам охраны земель под многолетни-

ми насаждениями. Рассматриваются вопросы, охраны сельскохозяйственных 
угодий, сформулировано положение, что угодия, занятые под многолетними на-
саждениями, занимают самостоятельное место среди объектов, что вызывает 
потребность в создании необходимых условий для рационального и эффектив-
ного их использования.

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодия, многолетние насаждения, 
земли сельскохозяйственного назначения, земельный участок.

URGENT ISSUES OF PERENNIAL PLANTATIONS PLOTS CONSERVATION
Kostetskaya O.Y. 

The article focuses on topical issues of perennial plantations lands conservation 
and agricultural plots protection. The article states the thesis that the perennial planta-
tions lands represent the independent object that causes the necessity in creation of 
indispensable conditions of their rational and effective use. 

Key words: agricultural plots, perennial plantations, lands for agricultural purpose, 
plot of land. 
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДчОГО І СПЕЦІАЛІСТА  
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОКРЕМИх СЛІДчИх ДІЙ

Взаємодія слідчого і спе-
ціаліста є надзвичайно важли-
вою в розкритті й розслідуван-
ні злочинів. При проведенні 
слідчих дій провідна роль у 
взаємодії зі спеціалістом нале-
жить, звичайно, слідчому. Спе-
ціаліст може бути запрошений 
для участі в будь-якій слідчій 

дії. Коло спеціалістів, яких не-
обхідно залучати до участі в 
слідчих діях, найчастіше визна-
чається характером останніх, 
об’єктами, що підлягають вияв-
ленню й дослідженню, а також 
вимогами закону [7, с.  93]. 
Діяльність спеціаліста при роз-
слідуванні злочинів регламен-


