
природних ресурсів та об'єктів , 
яких безпосередньо стосується 

реалізація таких екологічних про
ектів. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 
НА ОБ'ЄКТИ РОСЛИННОГО СВІТУ 

За сучасних умов особливо 

актуальною постає проблема 
правового забезпечення регулю

вання питань власності на при

родні ресурси. Чинне законодав

ство , в першу чергу цивільне , а 

також екологічне і флористичне, 

значно розширило коло як 

об 'єктів , так і суб'єктів приватної 

власності. На сьогодні до остан

ньої як об'єкти можуть належати 

відповідним суб'єктам - юридич

ним і фізичним особам ділянки 

лісу, земельні ділянки, об'єкти 
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природно-заповідного фонду і 

тваринного світу, але, зрозуміло, 

не всі , а лише окремі їх види . 

Поступово серед них збільшуєть

ся перелік тих категорій указаних 

природних об'єктів, що можуть 

уже перебувати у приватній влас

ностІ. 

Насамперед ця та інші вагомі 

причини призводять до активно

го формування права приватної 

власності й викликають не

обхідність фунтоаного вивчення 

його різних аспектів. 
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Деякі питання щодо зазначе

ної проблематики досліджували

ся такими ученими - фахівцями 

в галузі цивільного права , як 

0 .8 . Дзера, А. В. Карасс, Е.О. Су
ханов, Ю.К. Толстой, 0.1. Харите
нова, Є. О. Харитонов [6; 7; 10; 16; 
17] та ін .; й у галузі екологічного 

права, як В . І . Андрейцев, ГІ . Ба

люк, М.М. Бринчук, АЛ. Гетьман, 

П . Ф . Кулинич , 0 . 1. Крассов , 

М . В . Шульга [Див.: 1-3; 5; 8; 11 ; 
19] та ін. 

На даний час найменш вив

ченим залишається питання 

щодо правового забезпечення 

приватноУ власності на об'єкти 

рослинного світу, хоча фрагмен

тарно його розглядали окремі 

науковці (0.1. Крассов, Г.Н . По

лянська, С.М. Шершун [11 ; 15; 
18]). 

Метою даної статті є комлек

сни й науково-правовий аналіз 

проблем правового забезпечення 

приватно·і власності на об'єкти 

рослинного світу (зокрема, на 

ліси), а також розроблення нау
ково обГрунтованих рекомен

дацій для подальшого розвитку 

цього законодавчого nроцесу. 

З урахуванням поставленої 

мети зробимо спробу розглянути 
пенятійно-термінологічний апа

рат, що використовується в дос

ліджуваній сфері, надати пропо

зиції стосовно його вдосконален
ня , здійснити аналіз nравового 

забезпечення інституту права 

приватної власності на ліси як 
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об'єкти рослинного світу, означи

ти виникаючі у зв'язку із цим про

блеми й обГрунтувати заходи 

щодо їх вирішення. 

Сьогодні приватна власність 

на об'єкти рослинного світу знай

шла своє закріплення в законі 

також як державна і як комуналь

на . Але стверджувати про 

рівність названих форм власності 

неможливо, зважаючи перш за 

все на те , що коло об'єктів , які 

можуть зараз надаватися саме у 

nриватну власність фізичних і 

юридичних осіб, є доволі обмеже
ним. До вказаних об'єктів нале

жать деякі з них, як-то : (а) зане

сені до Червоно·; книги; (б) ті, що 

перебувають на територіях та 

об'єктах природно-заповідного 

фонду; (в) деякі ділянки лісового 

фонду тощо. 

Зупинимося на розгляді пи

тань, пов 'язаних з приватною 

власністю саме на ліси , бо ця 

проблема постала не так давно, 

хоча вчені дискутували з цього 

приводу постійно . Зазначимо, що 

потрібна розумна збалансо

ваність між структурами nланово 

врегульованої економіки в лісово

му секторі і ринковими структура

ми, особливо на перехідному 

етапі. На даний час законодав

ство в цьому напрямку вже дещо 

зробило. Нова редакція Лісового 

кодексу України [14; 2006.- NQ 11. 
- Ст. 6911 питанням приватної 
власності на ліси приділила пев

ну увагу: а) закріплено названу 
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форму власності ; б) перелічено 

підстави їі набуття й виникнення; 

в) сформулювана права й обо

в 'язки громадян та юридичних 

осіб , які мають у приватній влас

ності ліси ; г) названо підстави 

припинення цієї власності на ос.

танні. 

Варто, вважаємо, зупинитися 

на аналізі вказаних положень 
детальніше, з огляду на важ

ливість досліджуваної проблеми. 

У статтях Лісового кодексу, при

свячених правовій регламентації 

приватної форми власності , 

об 'єктом цього права називаєть

ся ліс або земельна лісова ділян

ка . Тлумачення цих термінів 

сформульована у ст. 1 Кодексу. 
Ліс - це тип природних комп

лексів, у якому nоєднуються пе

реважно деревна й чагарникова 

рослинність з відповідними грун

та ми , трав'яною рослинністю, 

тваринним світом , мікроорганіз

мами та іншими природними ком

понентами, які взаємопов'язані у 

своєму розвитку, впливають один 

на одного й на навколишнє при

родне середовище . Земельна 

лісова ділянка- земельна ділян

ка лісового фонду України з оз

наченими межами, яка надаєть

ся або вилучається у землекори

стувача чи їі власника для ведін

ня лісового господарства або 

інших сусnільних nотреб згідно із 

земельним законодавством . Дое

nідження змісту наведених 
дефініцій дозволяє стверджува-
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ти, що ставити знак рівності щодо 

цих двох категорій неможливо, 

тому й законодавцеві потрібно 

визначитися , яким саме терміном 

коли оперувати . З нашого погля

ду, термін «Ліс» слід вживати в 

зазначених приписах стосовно 

об'єкта права власності , зважаю

чи на його (лісу) правовий режим. 

Суб'єктами права nриватної 

власності визнаються громадяни 

та юридичні особи України . Жод

них додаткових вимог до назва

них осіб закон не містить. Між тим 

nостійними лісокористувачами 

(наприклад, щодо земель дер

жавної власності) цей Кодекс на

зиває спеціалізовані державні 

лісогосподарські та інші державні 
підприємства, установи й органі

зації, у яt<их створено спеціалізо

вані лісогосподарські підрозділи . 

Як бачимо, законодавчі норми 

підкреслюють, що цим користува

чам притаманна така ознака, як 

спеціалізованість, тобто вони 

мають бути призначені для робо

ти або використання в якій-не

будь одній спеціальній галузі. Цим 

особам треба володіти спеціальни

ми знаннями , навичками у 

відповідній галузі, nевним досві

дом застосування глибоких знань 

цля вирішення складних про

фесійних завдань тощо. Тому 
було б доцільним і до приватних 

власників установити певні вимо

ги щодо наявності спеціальних 

знань і досвіду у сфері лісового 

господарства. 

129 



Важnиво також підкреслити 

обмеженість кола приватних 

власників лісу тільки громадяна
ми та юридичними особами Ук

раїни . Що ж стосується іноземців , 

осіб без громадянства й інозем
них юридичних осіб , такого пра

ва їм не надається. Якщо ж ці 

особи отримають ліси в спадщи

ну, ці об 'єкти рослинного світу 

підлягають відчуженню протягом 

одного року. 

Розглянемо детальніше 

підстави виникнення права влас

ності на ліси , яких закон перед

бачає декілька: 

1. Громадяни та юридичні 
особи України можуть безоплат

но або за плату набувати у 
власність у складі угідь селянсь

ких, фермерських та інших госпо
дарств замкнені земельні лісові 
ділянки загальною площею до 5 
га . Отже , законодавчо закріnлені 

наступні обмеження , які стосу

ються : (а) суб'єктного складу -
пише вітчизняні юридичні та 

фізичні особи мають право на 

приватну власність ; (б) розміру 

ціпянки-до 5 га ; (в) місцезнаход
ження - ділянка повинна знахо

дитись у складі певних угідь , на

приклад, фермерських госпо

дарств ; (г) певна природна харак

теристика ділянки - вони повинні 

бути замкненими . Останньому 

положенню, вважаємо, слід при

ділити більше уваги . У законо

давстві, на жаль, не закріплено 

пояснення, що ж саме становить 

так звана замкнена земельна 

лісова ділянка . Ось чому для з'я

сування терміна «замкнена» тре

ба звернутися до відповідних 

джерел. Так, «замкнений» - це 

той , що не має розривів , не зв 'я

заний з тим, що лежить поза його 

межами, відокремлений від інших 

предметів , недоступний для них 

[4, с. 312]. 
Учені-правознавці слушно 

зазначають , що замкнені зе

мельні ділянки лісового фонду 

відділен і природними розривами 

(пустирями , болотами, ярами) та 

(або) юридично встановленими 

межами їх територій, тобто ізольо

вані від основного масиву земель 

лісового фонду [9, с. 131]. Наве
дене тлумачення є цілком обфун

тованим , і його слід взяти до ува
ги при визначенні сутності вказа

ного терміна . Таким чином, зва

жаючи на вагомість указаної оз

наки («замкненість») , варто зак

ріпити їІв чинному законодавстві , 

бо брак їІ законодавчого тракту

вання призводитиме до різного 

тлумачення й відповідних усклад

нень при застосуванні цієї норми 

в цілому на практиці . 

Окрім того , повертаючись до 

формулювання розглядуваної 

підстави виникнення права при

ватної власності , зазначимо, що 

законодавець передбачив мож

ливість безоплатного або платно

го його набуття. Але в жодній зі 
статей Лісового чи Земельного 

кодексу України або інших норма-
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тивних актів не встановлено , коли 

ж саме може йтися про безоплат

не чи платне набуття даного пра

ва , від чого , за яких умов зале

жатиме відбір цих 2-х видів набут

тя права власності . Адже йдеть

ся не про декілька сотих гектара 

а про площу в 5 га , тобто доволі 

велику лісову ділянку. Це питан

ня є сенс вирішити саме на зако

нодавчому рІвні, а не віддавати 

його на розсуд тих чи інших влад

них осіб. 

2. Успадкування лісів, що сто

сується громадян та юридичних 

осіб України , які можуть безоплат

но або за плату набувати у 
власність у складі угідь селянсь

ких, фермерських та інших госпо

дарств замкнені земельні лісові 

ділянки загальною площею до 5 
га. Ця площа може бути збільше

на в разі успадкування лісів згідно 

із законом. Щодо даного випадку 

флористичне й екологічне зако

нодавство жодних приnисів не 

містить, тому необхідно користу

ватися нормами цивільного зако

нодавства. 

З . Громадяни та юридичні 

особи можуть мати у власності 

ліси , створені ними на набутих у 

власність у встановленому по

рядку земельних ділянках дегра

дованих і малопродуктивних 

угідь, без обмеження їх площі. 

При аналізі цієї nідстави слід звер
нути увагу на наступне: а) дана нор

ма свідчить, по суті, про майбутнє 

право власності, бо надається у 
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власність не ліс, а земельна 

ділянка, де потім буде посадже

но ліс; б) як бачимо, законода
вець уже не вказує на таку озна

ку суб'єктивного складу цього 

права, як обов'язковість українсь

кого громадянства, що, на нашу 

думку, слід виправити, привівши 
цей nрипис у відповідність з інши

ми статтями Лісового кодексу Ук

раїни (зокрема, ст. 10 ч. 2); в) лісо
ве законодавство не містить тлу

мачення понять «деградовані» й 

«малопродуктивні угідця» , тому 
за необхідними роз'ясненнями 

потрібно звертатися до Земель

ного кодексу України, де деградо

вані землі трактуються як зе

мельні ділянки , поверхня яких 

nорушена внаслідок землетрусу, 

зсувів, карстоутворень , повенів , 

добування корисних копалин 

тощо, або як земельні ділянки з 

еродованими, перезволоженими, 

забрудненими хімічними речови

нами грунтами з підвищеною кис

лотністю або засоленістю та ін. 
До малопродуктивних земель 

належать сільськогосnодарські 

угідця , грунти яких характеризу

ються негативними природними 

властивостями, низькою родючі

стю, а їх господарське викорис

тання за nризначенням є еконо

мічно неефективним. Сам же по

рядок надання цих земель перед

бачено певними статтями Зе
мельного кодексу. 

Постає ще одне запитання: як 

визначити розміри названих діля-
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нок, адже будь-якого обмеження 

ні в земельному, ні в лісовому 

законодавстві немає. У науковій 
правовій літературі зазначається , 

що в такому випадку питання на

лежить вирішувати з урахуван

ням конкретних обставин, а також 

за аналогією з розмірами земель 

сільськогосподарського призна

чення, які можна приватизовува

ти . А для одностайного застосу

вання цього правила бажано 

мати додаткове роз'яснення Ка

бінету Міністрів України чи інших 

органів влади [9, с. 131 , 132]. Цю 
пропозицію правників треба вва

жати слушною, хоча , як вбачаєть

ся , недоцільно приймати ще один 

нормативний акт, а краще внести 

відповідні доповнення до Лісово

го й Земельного кодексів Украї

ни . 

4. Ліси, створені громадяна

ми та юридичними особами на 

земельних ділянках, що нале

жать їм на праві власності, пере

бувають у приватній власності 

цих суб'єктів. Аналіз розглядува

ної підстави дає можливість 

стверджувати, що йдеться (як і в 

попередній nідставі) про май

бутнє право приватної власності 
на ліси , бо, як відомо, період часу 

від висадки сіянців (або сад
жанців) до утворення nриродно

го рослинного угруповання, яке у 

встановленому законом порядку 

колись визнаватиметься лісом, 

займе не один рік. Так, фахівці 

вважають, що хвойні насаджен-
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ня за рівних умов визначаються 

найбільшим зниканням крони у 

віці 20-80 років , листяні пораелеві 

- 20-50 років [1 З , с. 383]. Також 
треба зазначити, що площа май

бутніх лісів , по суті , обмежується 

тільки розмірами певних земель

них ділянок, що визначаються 

нормами Земельного кодексу Ук

раїни . 

Наголосити є сенс також ще 

на одному аспекті , який стосуєть

ся цільового призначення зе

мельних ділянок, а саме дотри

мання останнього. Адже власни

ки таких земельних ділянок по

винні додержуватися положень 

ст. 20 ЗК і змінювати їх цільове 

призначення тільки у встановле

ному законом порядку. Ці припи

си Кодексу є дуже важливими, бо 

законодавець не називає конк

ретних категорій земель, де бу

дуть створюватися ліси , тому в 

даному випадку це питання необ

хідно конкретизувати. 

Чинне лісове законодавство , 

на відміну від інших підгалузей 

екологічного законодавства 

(окрім земельного) , чітко визна

чає час виникнення права приват

ної власності на ліси громадян та 

юридичних осіб України: це мо

мент отримання цими особами 

документів, що посвідчують пра

во власності на земельну ділян

ку та їі державну реєстрацію. У 
зв'язку із цим приписом виникає 

питання : чи можна розглядати 

реєстрацію додатковим юридич-
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ним фактом виникнення розгля

дуваного права? З огляду на дос
лідження лісового законодавства 

потрібно підкреслити, що реєст

рація документів, які посвідчують 

назване право, є саме таким до

датковим юридичним фактом ви

никнення останнього. Раніше реє

страція цих документів виконува

ла головним чином облікову фун

кцію , що дозволяло компетент

ним органам здійснювати конт

роль за власниками чи користу

вачами природних ресурсів. A/J)t<e 
відповідні положення основних 

екологічних нормативних актів 

визначили , що головним доку

ментом , регламентуючим 

відповідні відносини , служать 
державні акти на право власності . 

Чинне екологічне законодавство 

(зокрема, флористичне й лісове) 

у ст. 1 З Лісового кодексу України 
відносить факт реєстрації необхі

дних документів до додаткових 

юридичних фактів виникнення 

права власності. Отже, на даний 

час флористичне законодавство 

розширило перелік юридичних 

фактів, наявність яких призво

дить до виникнення законного 

права на ліси . 

Лісовий кодекс України , на 

відміну від інших актів екологіч
ного законодавства ( фауністич
ного, про природно-заповідний 

фонд тощо), окреслив коло прав 
ra обов'язків впасників пісів. Так, 

до прав громадян та юридичних 

осіб належить право: (а) влас-
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ності на лісові ресурси та їх вико

ристання в порядку, визначеному 

цим Кодексом; (б) відшкодуван

ня збитків у випадках, передба

чених законом; (в) продаж або 

іншим шляхом відчуження відпо

відно до закону земельної лісо

вої ділянки; (г) спорудження в ус

тановленому порядку виробни

чих та інших будівель і споруди , 

потрібних для ведіння лісового 

господарства й використання 

лісових ресурсів. 

До обов'язків власників лісів 

віднесено: (а) вести лісове госпо

дарство на підставі матеріалів 

лісовпорядкування згідно із цим 

Кодексом; (б) забезnечувати охо

рону, захист, відтворення й підви

щення продуктивності лісових 

насаджень, посилення їх корис

них властивостей і покращання 

родючості Грунтів , виконувати 

інші заходи відповідно до вимог 

лісового законодавства; (в) дот

римуватися правил і норм вико

ристання лісових ресурсів ; (г) ве

сти лісове господарство й вико

ристовувати лісові ресурси спо

собами. які не завдають шкоди 

навколишньому природному се

редовищу, а забезпечують збере

ження корисних властивостей 

лісів і створюють сприятливі умо

ви для їх охорони , захисту й 

відтворення ; (д) вести первинний 

облік лісів , надавати в установ
пеному законодавством порядку 

статистичну звітність та інформа

цію про їх стан і використання 
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лісових ресурсів; (е) забезпечува

ти охорону типових та унікальних 

nриродних комплексів та об'єктів, 

рідкісних і перебуваючих під заг

розою зникнення видів тваринно

го й рослинного світу, рослинних 
угруповань; (є) сприяти форму

ванню екологічної мережі відпо

відно до природоохоронного за

конодавства. 

Аналіз наведених переліків 

прав та обов'язків власників лісів 

цозволяє підтвердити раніше 

зроблену пропозицію, спрямова

ну на вдосконалення законодав

ства флористичного , зокрема 

лісового. Вона стосується необхі

дності наявності у громадян та 

юридичних осіб - власників лісів 

відповідної кваліфікації, певних 

знань, навичок, досвіду ведіння 

пісового господарства . Про ці ха

рактеристики щодо вказаних осіб 

опосередковано йдеться майже у 
всіх наведених приписах - як 

щодо прав, так і обов'язків . Це, 

наприклад, обов'язок вести лісо

ве господарство , первинний облік 

nісі в, надавати інформацію про їх 

стан , сприяти формуванню еко

логічної мережі тощо. 

У новій редакції Лісового ко

дексу України певне місце відве

дено питанню припинення права 

приватної вnасності на ліси в разі 
втрачення права вnасності на 

земельну ділянку у випадках і в 

порядку, встановлених законом. 

Вивчення даних приписів дозво

пяє стверджувати , що вони 
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свідчать на користь такої спе

цифічної якості права власності 

на об'єкти рослинного світу, як 

вторинність, яка виявляється в 

похідному характері від права 

власності на відповідну земель

ну ділянку. 

Об'єкти рослинного світу теж 

можуть знаходитися в межах те

риторій та об'єктів природно-за

повідного фонду. Згідно із Зако

ном України «Про природно-запо

відний фонд» регіональні ланд
шафтні парки , такі зони, як бу
ферна , антропогенних ланд

шафтів, регульованого заповід

ного режиму біосферних запові

дників, а також землі та інші при

родні ресурси , включені до скла

ду. Але заказники , nам'ятки nри

роди , заnовідні урочища, бо

танічні сади, дендрологічні пар

ки , зоологічні парки й парки

пам'ятки садово-паркового мис

тецтва, не надані національним 

природним паркам, можуть зна

ходитися як у власності українсь

кого народу, так і в інших їі фор
мах, передбачених законодае

ством України. Закон також закрі

плює певні обмеження на право 

приватної власності : не підляга

ють приватизації ботанічні сади, 

дендрологічні й зоологічні парки , 

створені до прийняття даного 

Закону, тобто до 1992 р. 
Викладене переконливо 

свідчить, що правове забезпечен

ня приватної власності на рос

линний світ (зокрема, ліси) потре-
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бує суттєвого вдосконалення. Це 

покращання може здійснюватися 

як шляхом внесення в найближ

чий час відповідних змін до чинно

го флористичного законодавства , 

так і прийняття нових нормативних 

актів у майбутньому, зокрема , Фло

ристичного кодексу України. 

Таким чином, зазначена nро

блема має важливе наукове і 
практичне значення. У подальшо

му об'єктом наукового опрацю

вання будуть виступати П недо

сліджені аспекти, а саме реаліза
ЦІЯ й перспективи розвитку цієї 
форми права. 

Список літератури: 1. Андрейце В. І. Екологічне право· Курс лекцій: Навч посіб . для 
юрид . фак. вузІв - К . Вентур1 1996 - 208 с 2. Балюк ГІ Екологічне право Украіни: Консп. 

лекцій у схемах (заr та особл. частини) Навч. посіб.- К .. ЮрІнком Інтер, 2006. -192 с. 
З . Бринчук ММ Зкопогическое право (лраео окружающей средЬІ). Учебник для вЬІсw юрид. 

учеб завед - М : Юрисn., 2000. - 688 с. 4. Великий тлумачний словник сучасної української 
мови І Уклад 1 голов ред. В Т Бусел.- К. · Ірпінь · ВТФ Перун, 2003. -1440 с. 5. Гетьман А П., 

Шульга М.В. АнісІмова Г.В , Соколова А.К Екологічне право України в запитаннях та відпові
дях: Навч посіб. - Х . ТОВ «Одіссей», 2007. -480 с. б. Гражданское право: Учебник· В 2-х т. 

Т. 1.- Изд . 2-е, перераб. и доп . / Отв. ред . Е. А. Суханов. - М.: Изд-во БЕК, 2003. -816 с. 

7. Гражданское право· Учебник - Т. 1. - Изд 6-е, nерераб. и доп./ Под. ред. АЛ Сергеева, 

Ю.К Толстого - М ООО ·тк Велби", 2002. -776 с 8. ЕколоГІчне право України Акад курс 
І За заг ред. Ю.С Шемшученка - К: Юрид. думка, 2005. -848 с. 9. Земельнь1й кодекс Укра
инЬІ: Комментарий І За ред Гетьмана А.П, Шульги М.В. -Х.· ООО «Одиссей», 2002. -512 с. 
10. Карасс А В Право государственной социалистической собственности. - М Изд-во АН 

СССР, 1954 - 279 с. 11. Крассов О И., Рюмина Р Б Право государственной собственности на 
природнЬІе ресурсь1 І Гос-во и право. - 1995 - N2 9. - С. 33-41 . 12. Коваль Я.В. Екологічні 
важелі збалансованого лісокористування 11 Ліси України: сучасний стан, збереження, збалан
сованого використання І МСОП, Гланд , ШвейцарІя; Кембридж, Велика Британія ; Київ, УкраУна , 
1997 - 64 с. 13. Лесная знциклопедия: В 2-х т. - Т 2 Лимонник- ЯщерицЬІ І Гл. ред. ГИ Воро
бьев.- М .. Сов. знцикл., 1986. -631 с. 14. Офіційний вісник України. 15. Полянская Г.Н. Охра
на nрава государственной собственности на леса . - М.: Юрид лит., 1956. -252 с. 16. Харита
нова О. І, Харитонов Є О. ПорІвняльне право Європи: Основи порівняльного nравознавства· 
Європейські традиціІ - Х .. ОдІссей, 2002 -592 с. 17. Цивільне право Украіни: Акад . курс. У 2-
х т ІЗа заг. ред . ЯМ. Шевченко.- f .1: Заг ч . - К.: Вид . ДІМ « І Н Юре» , 2003. -520 с. 
18. Шершун СМ Еколого-правове регулювання лісокористування в УкраінІ. Автореф. дис ... 
канд юрид. наук І Ін-т держави 1 права ім В М Корецького - К., 2005. -20 с 19. Шульга МВ. 

Актуальнь1е правовь1е проблемЬІ земельнь1х отношений в современнь1х условиях. - Х.: Кон
сум, 1998. - 224 с. 

Надійшла до редакцІї 07. 03.2008 р. 

?nnAІQ7 


	Соколова А.К. Окремі питання права приватної власності на об`єкти рослинного світу



