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у д к м и  • ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ УДОСКОНАЛЕННЯ 
Р.О. Мовчан ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 

У СФЕРІ ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ 
І ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ

Ця стаття присвячена дослідженню деяких проблем інституту по
стійного користування земельною ділянкою. На основі аналізу чинних 
законодавчих положень щодо регулювання інституту постійного корис
тування земельною ділянкою було зроблено висновок про їх недоскона
лість та були запропоновані рекомендації, спрямовані на підвищення 
ефективності законодавчого регулювання інституту постійного користу
вання земельною ділянкою.

Ключові слова: земельна ділянка, постійне користування, оренда, право 
власності.

Эта статья посвящена исследованию некоторых проблем института 
постоянного пользования земельным участком. На основании анализа 
действующих законодательных положений относительно регулирования 
института постоянного пользования земельным участком был сделан 
вывод о их несовершенстве и были предложены рекомендации, направ
ленные на повышение эффективности законодательного регулирования 
института постоянного пользования земельным участком.

Ключевые слова; земельный участок, постоянное пользование, аренда, 
право собственности.
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The article is devoted to the research of some issues concerning the insti
tute of permanent use of a land. Out of the analysis of the law provisions 
which regulate the institute of permanent use of a land it is concluded that 
there are a lot of loopholes, and some recommendations for improvement of 
legal regulation of the institute of permanent use of a land are formulated.

Key words: lot land, permanent use, lense, right o f ownership.

Згідно з 4. 1 ct. 14 Конституції України земля є основним націо
нальним багатством. Землі надано статус об'єкта права власності 
українського народу, яке у встановленому законом порядку може 
делегуватися органам державної влади чи місцевого самоврядування, 
а також надаватися громадянам як представникам цього народу. У 
ч. 2 ст. 14 Основного Закону країни проголошено, що право власності 
на землю гарантується; воно набувається і реалізується громадянами, 
юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Утім ситуацію, яка склалася сьогодні у сфері земельних відно
син, можна охарактеризувати одним терміном, протилежним саме до 
терміну "закон" -  беззаконня. Відсутність розмежованості земель дер
жавної та комунальної власності, корумпованість чиновників, трива
лість офюрмлення документів, які підтверджують права на землю, 
відсутність дієвих заходів впливу на порушників земельного законо
давства -  всі ці обставини не сприяють дотриманню норм земельного 
законодавства. Але чи не найприкрішим є те, що подекуди саме нор
ми діючого законодавства створюють максимально зручне підгрунтя 
для того, щоб в царині земельних відносин панувало беззаконня. По
дібні ситуації виникають внаслідок безсистемності вітчизняного за
конодавства, некомпетентності парламентарів, поспішності у прийн
ятті законів, що нерідко обумовлюється мотивами політичної доціль
ності тощо. Одним з яскравих прикладів такого стану речей є ситуа
ція, яка склалася сьогодні у сфері законодавчого регулювання відно
син постійного користування земельною ділянкою.

Метою цієї статті є висвітлення деяких проблем законодавчого 
регулювання відносин постійного користування земельною ділянкою 
та формулювання на основі проведеного дослідження науково об
грунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення чинно
го земельного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 ЗК України право постійного користу
вання земельною ділянкою -  це право володіння і користування зе
мельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній вла
сності, без встановленого строку.
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У постійне користування земельні ділянки можуть надаватися 
лише певним суб'єктам, а саме: 1) підприємствам, установам та організа
ціям, що належать до державної та комунальної власності; 2) громад
ським організаціям інвалідів України, їх підприємствам (об'єднан
ням), установам та організаціям; 3) релігійним організаціям України, 
статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом 
порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та 
інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності; 4) публіч
ному акціонерному товариству залізничного транспорту загального 
користування, утвореному відповідно до Закону України "Про особ
ливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного 
транспорту загального користування" (ч. 2 ст. 92 ЗК України). Порядок 
надання земельних ділянок у постійне користування регламенту
ється ст. 124 ЗК України.

Як бачимо, чинним земельним закон од австовом громадяни не 
віднесені до суб'єктів права постійного користування земельними 
ділянками. Незважаючи на це, ст. 92 ЗК України не обмежує і не скасовує 
право постійного користування земельними ділянками, набуте у 
встановлених законодавством випадках станом на 1 січня 2002 р.1 
Тобто, наприклад, якщо особі, котра відповідно до ч. 2 ст. 92 ЗК 
України не визнається суб'єктом права постійного користування, 
земельна ділянка була надана до 1 січня 2002 р. (час набрання чинності 
ЗК України, прийнятим 25 жовтня 2001 р.), то ця особа має право і 
надалі користуватися земельною ділянкою на підставі правового 
титулу, не переоформлюючи відповідне право на право власності чи 
оренди земельної ділянки.

Розглянемо питання про кваліфікацію дій особи, котра викорис
товує земельну ділянку після смерті громадянина, якому відповідна 
земельна ділянка була надана в постійне користування до 1 січня
2002 р.

Як зазначається в постанові пленуму ВГСУ від 17 травня 2011 р. 
№ 6 "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що вини
кають із земельних відносин", право постійного землекористування є 
безстроковим, на відміну від права оренди, і може бути припинене 
лише з підстав, передбачених ст. 141 ЗК України, перелік яких є

1 На цьому наголошується у рішенні КСу від 22 вересня 2005 р. у справі 
№1-17/2005 за конституційним поданням 51 народного депутата України 
щодо відповідності Конституції України (конститу цінності) положень 
статті 92, пункту 6 розділу X "Перехідні положення" ЗК України (справа про 
постійне користування земельною ділянкою).
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вичерпним. Дії органів державної влади та місцевого самоврядування, 
спрямовані на позбавлення суб'єкта права користування земельною 
ділянкою після державної реєстрації такого права поза межами 
підстав, визначених у ст. 141 ЗК України, є такими, що порушують 
право користування земельною ділянкою.

П. "в" ст. 141 ЗК України називає як підставу припинення права 
користування земельною ділянкою припинення діяльності релігійних 
організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та орга
нізацій1. А ось смерть громадянина, якому відповідна земельна ділянка 
була надана в постійне користування до 1 січня 2002 р., серед підстав 
припинення права користування земельною ділянкою не зазначається. 
Тобто якщо керуватися положеннями ст. 141 ЗК України та викладеним 
вище роз'ясненням Пленуму ВГСУ, то в разі смерті громадянина, 
якому земельна ділянка була надана в постійне користування до 
1 січня 2002 р., право постійного користування земельною ділянкою 
не припиняється. Але це суперечить ч. 2 ст. 92 ЗК України.

Позначена проблема виникла через те, що законодавець, закрі
пивши у п. 6 Перехідних положень ЗК України положення про те, що 
громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні 
земельні ділянки, але згідно ЗК України не можуть мати їх на такому 
праві, повинні до 1 січня 2008 р. переоформити у встановленому 
порядку право аласності або право оренди на них, жодним чином не 
від реагував на визнання КСУ цієї норми неконституційною та зали
шив невизначеною юридичну долю відповідних земельних ділянок. 
Як наслідок, між нормами ЗК України виникла колізія.

Видається, що у випадку смерті громадянина, якому земельна 
ділянка була надана в постійне користування до 1 січня 2002 р., пра
во постійного користування відповідною земельною ділянкою дер
жавної чи комунальної власності має припинятися і, на відміну від 
права оренди земельної ділянки, не може автоматично переходити 
до спадкоємців чи інших осіб. Ця точка зору випливає зі змісту ст. 92 
ЗК України. Тому будь-яке використання спадкоємцем або іншою

1 Незрозуміло, якою логікою керувався законодавець, зазначаючи у відпо
відній правовій нормі як підставу припинення права постійного користуван
ня земельною ділянкою припинення діяльності релігійних організацій, 
державних чи комунальних підприємств, установ та організацій, не вказуючи 
при цьому на припинення діяльності громадських організацій інвалідів 
України, їх підприємств (об'єднань), установ та організацій - суб'єктів, які 
частиною 2 ст. 92 ЗК України також визнаються суб'єктами права постійного 
користування земельними ділянками.
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особою відповідної земельної ділянки без переоформлення прав на 
неї (права власності чи оренди земельної ділянки) формально є неза
конним. Показовим у цьому аспекті є такий приклад із практики 
прокурорського реагування.

Прокурорам Горнос»тїдського району було з'ясовано, що з 2006 р. Ц., не 
переоформивши землю після смерті свого батька, та не змінивши статут 
фермерського господарства "Великий Луг", обробляв зеиезьну ділянку т о 
щею 41,7 га, надану в постійне користування його батькові, чим заподіяв 
державі матеріальні збитки на суму 45 347 грн. На підставі викладеного 
прокурором було порушено кримінальну справу за ознаками складу т онш у, 
передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України1.

Можна, звичайно, дискутувати, наскільки обгрунтованим з точ
ки зору "букви" закону є вказане рішення прокурора. На нашу дум
ку, якщо спадкоємці або інші особи, котрі використовували земельну 
ділянку разом з постійним землекористувачем, продовжують корис
туватися земельною ділянкою, не виконуючи при цьому дій, спрямо
ваних на отримання прав на неї, їх дії (за відсутності на сьогодні са
мостійної юридичної відповідальності за незаконне утримування 
земельних ділянок, тобто за бездіяльність, що фактично і мас місце у 
розглядуваній ситуації) повинні кваліфікуватись не як самовільне 
зайняття земельної ділянки, а як порушення строків повернення 
тимчасово зайнятих земель (ст. 54 КупАП).

У будь-якому разі рішення прокурора порушити кримінальну 
справу за ч. 1 ст. 197-1 КК України не можна визнати доцільним і 
справедливим, особливо враховуючи те, що Ц. і після смерті батька 
сплачував усі належні податки та інші обов'язкові платежі.

Вважаємо, що у випадку смерті громадянина, якому земельна ді
лянка була надана в постійне користування до 1 січня 2002 р., мас 
виключатись відповідальність (у т. ч. кримінальна) осіб, які раніше 
спільно використовували відповідну земельну ділянку разом з по
стійним користувачем і продовжують її використовувати за умови, 
що ними протягом одного місяця (строк, який найчастіше встанов
люється земельним законодавством для вчинення тих чи інших юри
дично значущих дій) з дня смерті постійного користувача виконані 
всі необхідні дії щодо оформлення права власності (оренди) на від
повідну земельну ділянку.

З огляду на аргументи, викладені вище, вважаємо доцільним 
змінити ЗК України. Орієнтиром при цьому може виступати шлях

1 Матеріали Горностаївської районної прокуратури Херсонської області. 
Справа № 630045-10 за 2010 р.

192



Проблеми цивільного, трудового,
екологічного та підприємницького права 1 Розділ IV

розв'язання подібних питань у контексті орендних відносин: у ч. ч. 1, 
2 ст. 7 Закону України від б жовтня 1998 р. "Про оренду землі" йдеться 
про те, що право на оренду земельної ділянки переходить після 
смерті фізичної особи - орендаря, якщо інше не передбачено 
договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності 
таких спадкоємців -  до осіб, які використовували цю земельну 
ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями.

Враховуючи схожість інституту постійного користування земе
льною ділянкою з інститутом права власності на земельну ділянку (а 
саме їх безстроковий характер), а також те, що раніше -  за умови іс
нування монополії держави на право власності на землю -  право по
стійного користування земельною ділянкою нерідко виступало своє
рідним "замінником" права власності, вважаємо, що відповідні особи 
мають отримувати право на передачу відповідної земельної ділянки 
у власність або надання в користування на безконкурентних засадах.

З урахуванням викладеного, пропонуємо внести зміни до ЗК 
України, доповнивши ст. 92 частинами 4, 5, б і 7 такого змісту:

"У р а з і см ерт і гром адянина, яком у зем ельна ділянка була н а д а 
на в постійне користування д о  1 січня 2002 року, право корист ування  
зем ельною  д іїя н к о ю  переходит ь д о  спадкоєм ців , а в р а з і їх відм ови  
чи відсут ност і т аких спадкоєм ців -  д о  осіб , я к і використ овували  
цю зем ельну ділянку разом  з  постійним корист увачем.

О соби, вк азан і в част ині 4 ц ієї ст ат т і, зобов 'я зан і прот ягом  
одн ого  місяця з дня см ерт і пост ійного зем лекорист увача звернут и
ся д о  у п овн оваж ен ого органу  ви к он авч о ї влади  а б о  органу  м ісцевого  
сам оврядування, у власност і я кого  знаходит ься в ідп ов ідн а  земельна 
ділянка, та виконат и вс і залеж ні в ід  них дії, я к і вим агаю т ься за к о 
н одавст вом  для от рим ання зем ельної ділянки у власніст ь чи в  кори 
ст ування.

Зазначені в част ині 4 ц ієї ст ат т і особи  м аю т ь п раво на 
передачу в ідп ов ід н о ї зем ельної ділянки у власніст ь а б о  надання в 
кориапування на безконкурентних засадах  за умови, що це не супе
речит ь вим огам цього К одексу , а  т акож  інших закон ів , що 
видаю т ься в ідп ов ідн о  до нього.

У р а з і  невиконання без поваж них причин вим ог частини 5 ц ієї 
ст ат т і особам и, зазначеними у част ині 4 ц ієї ст ат т і, їхнє право  
корист ування в ідп ов ід н ою  зем ельною  д іїя н к о ю  припиняється".

За логікою процедура оформлення прав на земельну ділянку в 
таких випадках мала б бути аналогічною процедурі переоформлення 
права власності чи оренди земельної ділянки громадян та юридич
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них осіб, які не вказані у ч. 2 ст. 92 ЗК України, і яким земельна діля
нка була надана в постійне користування до 1 січня 2002 р., як це 
вимагалося п. 6 Перехідних положень ЗК України. Але, на жаль, така 
процедура ЗК України не передбачена, що, до речі, і стало чи не 
головною причиною визнання неконституційними положення п. 6 
Перехідних положень ЗК України. Тому відповідні суб'єкти мають 
отримувати у власність (користування) земельні ділянки на загаль
них засадах, проте безконкурентно.

Також вважаємо, що п. "в" ст. 141 ЗК України має бути викладе
ний у такій редакції: "припинення д іяльност і суб'єктів, зазначених у 
ч. 2 сиг. 92 цього К одексу". Крім того, ст. 141 ЗК України має бути до
повнена п. "ж" наступного змісту: "ж) п раво пост ійного корист уван
ня зем ельною  д ілян кою  припиняється в р а з і см ерт і гром адянина а б о  
припинення д іяльност і ю ри ди чної особи , не зазн ач ен ої у ч. 2 ст. 92 
цього К одексу , яким зем ельна д ілянка була н адан а в  пост ійне кори с
т ування д о  1 січня 2002 року".

Пропозицію про доповнення ст. 141 ЗК України подібним пунк
том свого часу висував В.С. Макаренко1. Однак дослідник обмежив 
припинення права постійного користування лише випадками при
пинення діяльності відповідних суб'єктів, не враховуючи випадки 
смерті фізичної особи -  землекористувача, яка не є тотожною "припи
ненню діяльності", позаяк це поняття притаманне для юридичних осіб.

Видається, що врахування вітчизняними парламентарями у процесі 
подальшої законотворчості запропонованих у статті пропозицій, до
зволило б значно підвищити ефективність законодавчого регулю
вання відносин постійного користування земельною ділянкою.
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1 Макаренко В.С. Щодо підстав примусового припинення права користу
вання земельною ділянкою [Електронний ресурс]. -  Режим доступу до сайту: 
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