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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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вому рівні. У зв 'язку з чим вироблення критеріїв, підходів, механізмів, 

процедур і nорядку здійснення цього nроцесу вИІ<Ликає теоретичний 

інтерес і набуває nрактичної значущості, а сама nроблема розмежу
вання земель на землі державної й комунальної власності потребує 

негайного вирішення. 
Особливе місце серед питань, що стосуються зазначеної проблеми, 

зай:Має аналіз землеустрою ЯІ< правової форми розмежування земель. 
Будучи новелою чииноrо земельного ~аконодавства, потребує окремої 

уваги, оскільІ<Н при здійсненні цього nроцесу їй відводиться вирішаль

на роль. 

Трансформація земельно-правових відносин, зокрема відносин 

власності на землю, викликає значний інтерес у науковців. Розробха 

проблеми теорії та практики становлення комунальної власності на 

землю, її відмежування від земель державної власності відіграє досить 

ваrому роль [1- 2; 4 -7; 9]. Фахівцями в галузі земельного nрава було 
зроблено спробу визначити сутність права комунальної власності на 

землю, встановити в загальному вигляді критерії й підходи до розме

жування земель, nроте ще й дотепер не вироблено кон~ретних nідхо

дів, · м~хаІfЇ;зhrів і порW)' вказаного процесу. 
Раніше в Україні не існувало комунальної власності . Чинна Кон

ституція України закріпила право територіальних громад сіл, сел~ 

міст і районів у містах мати землю у власності (ст. 142), щопослужило 
nідгрунтям для НИЗІ<Н науковців стверджувати, що комунальна форма 

власності на землю в державі існує. До речі, їх думІ<Н щодо сутності 
цієї . форми власності досить різнилися. Деякі дослідники вважають іі 

різновидом державної форми власності на землю, тому що від імені 
територіальн:ої громади нею розпоряджається орган місцевого само
врядування [4, с. 9]. Вбачається, що в цьому питанні слід nідТримаu 
точку зору В.І, Ацдрейцева та його однодумців - фахівців Інституrу 

землеустрою У.країf{сько} академії аграрних наук, які вважають nраво 
комуналь~ої власноС'Іj на землю сад-tостійною формою власності поряд 
з державною і приватною [І ; 4, с. 9]. . .. 

у зв. я~ку із введенням у дію ЧИНІ;[ ОГО Земерьноrо . кодексу УкраїНІ 
(далі - ЗК), ЯІ<НЙ закріпив на законодавчому рівні комунальну вла~ 

ність на землю, стало можливим на офіційному рівні вести мову np4J 
формування й існування саме цієї форf.{и власності. До набуття чинна. 

сті ЗК більшість державних, комунальних та інших підприємств ве 

мали державних акrів на право користування земе.JІЬними ділянками, а 

їх межі не завжди були визначені чи зафіщ;овані в натурі . Прийнятrя • 
ЗК України формально змінило власника відповідних земель і порядоІ 
користування ними, хоча фактично земель комунальної власності, вiJt 
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межованих від інших земель, поки що не існує, а причиною цього є 
nевний правовий вакуум. 

Відповідно до· ст. 83 ЗК України землі, які належать на праві влас
ності територіальним tромадам сіл, селищ, міст, становлять комуналь
ну власність. У комунальній власності перебувають усі землі в межах 
населених пунктів, крім земель приватної і державної власності, а та

кож земельні діЛJІНІ<И за їх межами, на якнХ•розташовані об'єкти кому
нальної власності. Ця ж стаття визначає окремі категорії земель, що 

належать до земель комунальної власності і не можуть передаватись у 

nриватну власність. За своїм правовим станом указані землі виконують 
nереважно громадські функції на користь жителів конкретного населе

ного - nункту, використовуються для належних умов життя його меш
канців, діяльності органів місцевого самоврядування або належать до 
земель, які мають особливу функцію (наприклад, екологічну, історико
культурну тощо). Вважаємо, що слід погодитися з думкою О.Г. Бонда

ря, що саме споріднена сутність державної й комунальної власності 

щодо задоволення насамперед державних і .громадських інтересів 
ускладнює оnрацювання чітких критеріїв nоділу землі [2, · і;_ 80). 
П.Ф. Кулинич сnраведливо відносить зазначені форми власностї" на 
землю до· категорії "nублічна власність"[б, с. 93, 94]. · 

Чинний ЗК України містить низку базових положень стосовно фо

рмування · комунальної власності на землю, як-от: 

а)'чітке закріпленНя переліку видів земе.J1Ь, які nри розмежуванні 
не можуть передаватися з держаВної в комунальну власність; · · 

б) рішення про розмежуваНия земель у межах населе~ пунктів 
приймають сільські, селищні, міські ради за погодженням з органами 

виконавчої влади, а за їх межами - органи виконавчої влади за пого

дженням з в.ідповідними органами місцевого самоврядування; 

в) закріnлення повноважень Кабінету Міністрів України, Ради Мі

ністрів Автономної Ресnубліки Крим, обласних, Київської та Севасто

польської міських державних адміністрацій щодо визначення меж зе
мельних ділянок органів державної влади, державних органів освіти; 

г) перелік джерел фінансування витрат, пов'язаних з розмежуван

ням земель. Із введенням у дію ЗК України виникла нагальнііпотреба у 
прийнятті закону "Про розмежування земель державної і комунальної 
власності". 

Необхідно зауважити, що зазначений раніше Тимчасовий порядок 

розмежування земель nрийнято всупереч Конституції України, яка 
закріпила визначення правового режиму власності виклюЧІІо законами 
УІ<раїни (ст_ 92), не враховуючи вимоги ЗК. А цим нормативно
nравовим актом бу.іrо збільшено на шість видів перелік земель, Які не 
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можуrь бути пе~дані в. .комуиЗf!ьну власніС'!ь, чим, СУТ_І'ЄВО були зву
жені nрава терІП'Оріальних громад, надані Кодексом [7 •. с.З] . Замість 

сільських, селищних, міських рад, -~ доручалося nриймати рішенщ 
про розмежування земель у межах населених пунктів, Ці функції чо
мусь.було передано Кабінету Міністрів України у містах Києві, Севас

тополі, містах oQJЩ~нor~ значення, Р;щі Міністрів Автономної Р_еспуб
ліки Крим :ra. обЩlСІ!ffМ·дW~НИМ адміністраці~ .-:- ~ інших в.ипадках. 
Всупереч ст. 185 ЗК У~їни, ~. віднрсила вчиненнЯ дlй у сфері зем
деустрою до ,фующій державних та інших землев~орядннх .'?Р.n,шіз~цій, 
зазЩtченuй Тимча<;QJЩЙ цормок про р()~.межування . земел,ь ПОІ\.!ІаВ рра 
~р -Щ>ов.едення цієї ,процедур~ на держав$ орrани З<?мельних р~сурсів. 
Щн,. зокрема, доручив Державно~ комітету .. чо земельних ресур 

·Х~~ци.визначити щ>рядок викона~ _ цих Р.І?~і:r. Та~м. .'Ч'fНОМ Оl(таии 
місцевог,о самовр~ були Ф<!1<ТJ,f~~щ .. .ІJЇдЄТОро_нені від, ФУІЦ<uіі 

_щодр розпор.!ЩІ.І_(е~ня землею в. межа-~ с.в.ої~. населених пунктів. 
ВЩповідно до З~кону ,Ужраїни ··hро ; Землеу~іЙ" mдготовКа прое

ктів щодо формування земель . Іфмуналь~оі власносТі ТуриторіаЛьних 
, • • • •• J.. •• V '' оо •,· , 

rромад 1 розмежування земель державнш и комуцальн01 власностІ на· 

селених пунктів є складовою частиною зем!І~устрою на місцевому, р· 

ні [З ; 2003. - .N'!! 36. - Ст. 282]. Ці nроекти визначають місце роз:rаПІУ" 
вання й розміри земельних ділянок, щg знахо)ЩТЬСЯ в державній влао

ності, у власності територіальної rром~, юридичних і . фізичних . · 
за категоріями земель, а також дравоце, _.орrанізаціЩ.е і фінансо~е 
безпечення, строки реалізації та еІ<~:нюміЧну, соціальну й екологі 
ефективність розмежувjlння зе~ель державної й комУнаЛЬної вл~сно ' · 
(ст. 49). Указа~Щіі .Закон не ~кріплює порядку р~змежування · земе~ 
покладаючи це завдання на майбутній. Закон "Про розмежування зе
мель дер~!іної і ко~альної . власності", проеІсr якого розроблено 
фахівцями Інстиrуту земдеустрою Української академії аrрар~их науJ. 
Зrідно з прое~сrом дього Закону роз~ежування земель державно!· ,й 
мунальної вщ~сності по~є у здійсненні організаційно-правових за
ходів щодо, поділу земель д~Р?,КЗВНОЇ врасності на землі територіальЩІоt 

rромад..ізе~і держави, а 1lli<O~ стос~І}но ~~з~ачення і встановленНJІ J 

натурі, (на ~ісцевості) меж з~м.~щьних ДЇJU,!ІОК.державної, й комуналь~ 
власності . Цілком очевидно, що ав!ори проекТу виходили з · того. ufl 
відповідно до ст. 13 Конституції України від імені Українськоr~ на 
ду_ .право власника на земто здійснюють ОрІfІЦИ р.ержавної влади І 

. орrани місцевого самоврядування, що свЩ'Іить про їх рівність прав 1111 
зе~то. тому право територіальних rром:ад не може бути похідним JЇІІ 
права держави. Передачу земель з однієї форм~:~ в.;.1:1сності .цо ін~ 

· ~юже бути здійснещ) лише за умов, КОJ!И землі дерЖавної в~сноСJ1 
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будуть розмежовані на землі територіальниХ rромад і держави. · Що 
стосуєrься визначення суб'єктів права власності на землі державної і 
комунальної власності, а Також хатегорій цих земель; · то зазначений 

проект містить положеНня, тотожnі чинному ЗК Ужраїни. При цьому 
варто зауважити, що зrідно з проектом до земель комунальної власно~ 
сті належать і · земельні ділянки, на яких розміщуютьсЯ 6б'·єкти неру-1. 
хомоГо майна, · яке є спіЛЬною власнісnо територіальної · rромади й 
держави. Підrверджує зазначений законопроект і положения ЗК щодо 
повноважень органів державної влади й органів місЦевого самовряду

вання по розмежуваюnо земель державної й комунальної власності. 

Відповідно до законопроекту розмежування: земель держаВної· та 

комунальної власності повинно здійсюоватися на таких засадах: 

а) забезпечення безпеки держави, поєднання державнИх-і місцевих 
інтересів; 

.• І б) безоплатність; 
в) обгрунтованість; 

г) досягнення збалансованого співвідношеНня еколоrічних та еко
номічних інтересів . Суспільства, забезпечення раціональвого викорис
тання й охорони земель. 

· Ла жаль; у проекті Закону не знайшли свого відбиtrя наступні ва
ЖJшві іфннципи, як-то:· 

- пріоритет належності земель у межах насе.іІеного пункту терито-
ріальній rромаді, за його межами- державі; · · ' 

- принцип відповідальності органу місцевого саМоврядування За 
раціональне й ефектнвне викорисТ-ання комунальних земель, їх· Збере-

ження й захист від деградації; 

- принцип оmимальності, який полягає в досягненні оmимального 
співвідношення в землекорнетуБанні в межах населеного пункту різ
них форм nрав власності на землю, забезnеченні виконання завдань, 
що стоять перед суб' єктами права державної й комунаlіЬної :власності 

на землЮ та їх іНтересів та ін. 
У ·проекті Закону визначено поряДок розмежування земель держа

вної і коМунальної власності, який' с:кладаєrься з декількох етапів: 

а) укладення угоди між замовниками (органами місцевого само~ 

вр.іщУвання,''орга.Нами виконавчої влади) й розробниками (державними 
або· іомунаЛі.нимИ: ·землевпорядними організаціями) щодо розроблення 
nроектів роЗ~ёЖування Земель; · 

б) погодження проектів з органами земельних ресурсів, виконав

ЧИми органами p;lli'тa МісцевИХ державних адміністрацій і затверджеи
Іія. сесіями сіЛЬсьКиХ; сеЛИІЦИИХ, міських, обласних рад; 

. \ 
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в).,в9'ановлення в натурі (на місцевості) меж земель .дер>~~<авної й 

комунальної власності; 

г) посвідчення меж земель державними аІ<ТЗМи України:. 

Передбачає законоnроект і ф~нансування робіт, n01в'язани:х з роз
ГІІЯДуваною nроцедурою. Так, витрати, nов'язані з роз:ме~ванням 
земель у межах населених nунктів здійснюються за рахунок коштів 
місцевих бюджетів, а за їх межаМи - за рахунок коштів ДерJЖавиого 
бюджету України. 

Вадою майбутнього Закону вважаємо переконання розробників у 
тому, що вирішувати спори nри розмежуванні земель можна лише в 

судовому nорядку. Доцільним було б закріпити в ньому погоджуваль
ну nроцедуру розв'язання таких спорів заінтересованими сrоро:нами за 

участю створеної nогоджувальною комісією і лише у в:иnадку недося

гнення згоди рекомендувати звертатися до суду. Нед01ліком заnроnо

нованого законоnроекту є й відсутність перехідних положень, які він 

nовинен містити, оскількн nроцес розмежування державної власності 

на землю є дос:игь тривалим. 

З огляду на викладене вбачаємо за необхідне зробити настуnні ви
сновкн: 

а) становлення комунальної власності на землю, ії розмежування з 

державною власністю за наявнос:rі значних nрогалин у правовому цолj 

- складний і довготривалий nроцес; 

б) розробка nроектів щодо формування земель комунальної влас
ності тер:игоріальних громад і розмежування земель державної й кому~ 
нальної власності населених nунктів є складовою частиною землеуст

рою на місцевому рівні; 

в) nоданий на обговорення Інститутом землеустрою Української 

академії аграрних наук nроект Закону "Про розмежування земель дер
жавної та комунальної власності" nотребує суттєвоrо дооnрацювання. 

П:игання формування земель комунальної власності, їх розмежу

вання з землями державної власності набуває сьогодні особливої зна
чущості й актуальності. Воно nов'язано з необхідністю- вдосконалення 
у маі1бутньому nравової бази діяльності органів місцев·оrо самоврЯДУ

вання стосовно земельних відносин, зокрема, шляхом внесення у най

ближчий час змін до чинного Закону Укр<!їни "Про місцеве самоврЯДУ
вання в Україні". [З; 1997.- .N!! 27.- Ст. 170). Доцільно було б пошири
ти, наnриклад, делеговані nовноваження органів місцевого самоврЯДУ
вання у сфері землеустр.ою. 

На порядку денному постане й nитання про приnинення: дії відпо
відної норми ЗК щодо розnорядження землями державної іІ комуналь

ної власності, здійсюованого до проведення їх розмежуваНWІ, в межах 
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населених nунктів - певними сільськими, селищними, міськими: рада

ми, а за межами населених пунктів - певними органами викопавчої 
влади. Після: проведення розмежування земель державної й комуналь
ної власності розпорядження землями державної власності здійс11Юва
тимуть згідно з ЗК України органи виконавчої. зЛ:ади, а землши 
комунальної власності - органи місцевого самоврядування. Такі нзйа
!СfУЗЛЬніші на сьогодні шrrання землеустрою при розмежуваІОІі зе
мель. 
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зації земель 11 Україні: Навч.-прахт. посібник.- К.: knma, 1999. - 320 с. 1. Бондар О.Г. 
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ЗЕМЕЛЬВО-ПРАВОВІ СПОРИ 
В ПРОЦЕСІ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Запровадження аграрної й земельної реформ протяrом понад 10 ро~ 
ків викликало суrrєві зміни в аграрних і земельних правовідносинах, 

яЮ певною мірою, набувають ринкової спрямованості. Ці правовідно· 
сини є відносно самостійними за своїм характером. Разом із тим nри 
здійсненні сільськогосподарського виробництва базовими є земельні 

nравовідносини, оскільки земля в сільському гоподарсrві - основний і 
незамінний засіб внробницгва. У процесі реформування вони набува· 
ють певної специфіки й новизни, а це, у свою черrу, впливає на вИЮU\

вення конфліктних ситуацій, предметом яких є земельні ділянки ЧІf 
nрава на них. Фактично йдетьск про виникнення нової категорії земе

льних спорів. У загальноприйнятому розумінні земельним споро~ 
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