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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ПОСТІЙНОГО 
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ

У статті автор досліджує питання про те, хто належить до суб’єктів права постійного 
користування земельними ділянками. Шляхом аналізу чинного законодавства України та судової 
практики доходить висновку, що незважаючи на положення ст. 92 Земельного кодексу України, до 
суб’єктів права постійного землекористування належать не лише юридичні особи, котрі передбачені 
цією статтею, але й інші юридичні та фізичні особи, які отримали земельну ділянку в постійне 
користування до 01.01.2002 року. Також у статті досліджується проблематика диференційованого 
підходу в практиці судів до вирішенні питання щодо переходу права постійного користування в 
порядку правонаступництва до юридичних осіб та фізичних осіб. Зокрема, згідно з правовою позицією 
судів, припинення права користування земельною ділянкою з підстави припинення юридичної особи 
допускається лише у разі, коли припинення останньої виключає правонаступництво. У разі наявності 
правонаступників право постійного користування земельною ділянкою зберігається. Водночас зовсім 
інша ситуація в правозастосовній практиці склалася з переходом права постійного користування 
земельною ділянкою в порядку спадкування від фізичної особи. Так, суди дотримуються позиції, 
що право користування земельною ділянкою, яке виникло в особи на підставі державного акта на 
право користування земельною ділянкою, не входить до складу спадщини і припиняється зі смертю 
особи, якій належало таке право. На думку автора, такий підхід у судовій практиці є суперечливим. 
За результатами дослідження обґрунтовано авторську позицію, згідно з якою суб’єктами права 
постійного землекористування можуть виступати не лише юридичні особи-правонаступники, до 
котрих перейшло це право, але й фізичні особи-спадкоємці. Також обґрунтовано авторську думку 
про те, що суб’єктом права постійного землекористування є фермерські господарства, засновані 
фізичними особами, котрим земельна ділянка надавалася в постійне користування для створення 
таких господарств. Після державної реєстрації фермерського господарства у правовідносинах 
постійного користування земельними ділянками відбувається фактична заміна користувача й 
обов'язки користувача земельної ділянки переходять до фермерського господарства з дня його 
державної реєстрації.

Ключові слова: юридичні особи, фізичні особи, державний акт, землекористування, 
правонаступник, спадкування, фермерське господарство.

Постановка проблеми. Натепер питання 
про те, хто може бути суб’єктом права 
постійного користування земельною ділян-
кою, є дискусійним як серед науковців, так 
і серед юристів-практиків, зокрема суддів, 
які стикаються зі спорами щодо вилучення 
цієї ділянки від землекористувачів. З одного 
боку, здавалося б, жодних дискусій із цього 
приводу не повинно бути, оскільки зміст 
ст. 92 чинного Земельного кодексу України 
(далі – ЗК України) [1] чітко зазначає, що 
суб’єктами права постійного користування 
можуть виступати лише юридичні особи, 
перелік котрих визначено в частині другій 
цієї статті. Разом із тим, враховуючи транс-
формацію в законодавстві України інституту 
постійного користування землею, натепер 

суб’єктами права постійного користування 
є також фізичні особи та юридичні особи, 
котрі не входять до переліку осіб, зазначених 
у ст. 92 ЗК України. Зокрема, за оціночними 
даними, у постійному користуванні фізич-
них та юридичних осіб, які згідно із ЗК Укра-
їни не належать до суб’єктів права постій-
ного землекористування, перебуває 1,5 млн 
га. сільськогосподарських угідь [2]. Вказана 
обставина зумовлює те, що на практиці вини-
кає безліч спорів з приводу того, хто є належ-
ним користувачем земельних ділянок

Аналіз останніх наукових досліджень, 
пов’язаних із визначенням суб’єктного 
складу права постійного користування 
землею, свідчить про те, що вказаному 
питанню частково присвячували свої праці 
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А. М. Мірошниченко, В. І. Андрейцев, 
П. Ф. Кулинич, В. В. Носік, М. Я. Ващи-
шин, М. В. Шульга та ін. Поряд із цим 
залишається значна кількість питань, які 
потребують детального вивчення даної про-
блеми, оскільки недосконале законодавче 
регулювання суб’єктного складу згаданого 
речового права негативно впливає на прак-
тику судів у розгляді справ про здійснення 
громадянами та юридичними особами своїх 
суб’єктивних прав на земельні ділянки 
та захисту цих прав у разі їх припинення.

Метою статті є з’ясування питання про 
те, хто за чинним законодавством Укра-
їни виступає постійним землекористу-
вачем, дослідження проблемних питань, 
пов’язаних із визначенням суб’єктного 
складу цих правовідносин, та окреслення 
можливих шляхів вирішення вказаних 
проблем.

Виклад основного матеріалу. Говорячи 
про законодавче визначення суб’єктів права 
постійного користування землею, перш за 
все доцільно здійснити короткий історич-
ний ракурс дослідження цього питання. Так, 
Земельний кодекс УРСР від 08.07.1970 р. [3] 
визначав, що право постійного користування 
земельними ділянками могло належати юри-
дичним особам усіх форм власності та грома-
дянам. Земельний кодекс УРСР № 2196-XII 
від 13.03.1992 [4], поряд із впровадженням 
приватної власності на землю, забезпечував 
громадянам на їхній вибір можливість про-
довжувати користуватися земельними ділян-
ками на праві постійного (безстрокового) 
користування, оренди, пожиттєвого спадко-
вого володіння або тимчасового користування. 
Як слушно зазначають деякі дослідники, най-
більшого поширення право постійного корис-
тування набуло за умов націоналізації усіх 
земель, коли всі земельні ділянки перебували 
у державній власності й отримати земельну 
ділянку іншим шляхом, ніж на праві постій-
ного користування, було неможливо, оскільки 
не було інституту права приватної власності 
на землю, а інститут оренди землі (тимчасо-
вого користування земельною ділянкою) не 
застосовувався [5, 115].

Водночас положеннями чинного ЗК 
України не передбачено права фізичних осіб 
щодо користування земельною ділянкою на 
умовах постійного користування. Спочатку 
нормами ЗК України передбачалося, що 
право постійного користування земельною 
ділянкою із земель державної та комуналь-
ної власності набувають лише підприємства, 
установи та організації, що належать до дер-
жавної або комунальної власності. Згодом 
перелік юридичних осіб, які можуть мати це 

право, було розширено, і натепер, окрім під-
приємств державної і комунальної власності, 
таке право належить громадським організа-
ціям осіб з інвалідністю України, їх підпри-
ємствам (об’єднанням), установам та орга-
нізаціям, релігійним організаціям України, 
публічному акціонерному товариству заліз-
ничного транспорту загального користу-
вання, закладам освіти незалежно від форми 
власності, а також співвласникам багато-
квартирного будинку.

На думку деяких дослідників [6], існу-
вання права постійного користування 
з обмеженим суб’єктним складом суперечить 
з обов’язкам України щодо адаптації вітчиз-
няного законодавства до законодавства ЄС. 
Зокрема, з точки зору законодавства ЄС про 
конкуренцію (ст. 86.1 Угоди про заснування 
ЄС) надання права постійного користування 
може розглядатися як державна допомога. 
На перший погляд, законодавець намага-
ється забезпечити певні привілеї майнового 
характеру чітко визначеному колу юридич-
них осіб – носіїв земельних прав. Йдеться, 
зокрема, про обов’язок цих осіб сплачувати 
земельний податок, розмір якого значно 
нижчий, ніж розмір орендної плати у разі 
використання на умовах оренди земель дер-
жавної та комунальної власності. Така допо-
мога допускається, але в обмежених випад-
ках і для певної виправданої мети. В Україні 
ж надання земельних ділянок в постійне 
користування ніяк не прив’язується до пев-
ної мети – воно пов’язано виключно з органі-
заційною формою суб’єктів. 

У пункті 6 Перехідних положень чин-
ного ЗК України передбачалося, що грома-
дяни та юридичні особи, які мають у постій-
ному користуванні земельні ділянки, але за 
цим Кодексом не можуть мати їх на такому 
праві, повинні до 01.01.2008 року переофор-
мити у встановленому порядку право влас-
ності або право оренди на них. Разом із тим 
рішенням Конституційного Суду України 
№ 5-рп/2005 від 22.09.2005 вимога щодо 
переоформлення права постійного корис-
тування визнана неконституційною [7]. Як 
зазначив Конституційний Суд України, 
норма ст. 92 ЗК України не обмежує і не ска-
совує чинне право постійного користування 
земельними ділянками, набуте громадянами 
в установлених законодавством випадках до 
01.01.2002 року. Отже, натепер, незважаючи 
на приписи ЗК України, постійними земле-
користувачами можуть бути фізичні особи.

Істотно впливає на суб’єктний склад 
права постійного користування землею і така 
його особливість, як безстроковість. Так, 
як роз’яснив Конституційний Суд України 
в рішенні № 5-рп/2005 від 22.09.2005, вка-
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зане право може бути припинене лише з під-
став, передбачених законодавством. 

Зокрема, підстави припинення права 
користування земельною ділянкою (в тому 
числі права постійного користування) перед-
бачені в ст. 141 ЗК України, однією з котрих 
є припинення діяльності релігійних органі-
зацій, державних чи комунальних підпри-
ємств, установ та організацій. Свого часу 
Верховним Судом України було висловлено 
правову позицію про те, що вказані приписи 
слід розуміти таким чином, що припинення 
права користування земельною ділянкою 
з підстави припинення установи допуска-
ється лише разі, коли припинення останньої 
виключає правонаступництво [8]. Надалі ця 
позиція знайшла своє відображення в поста-
новах Вищого господарського суду України 
[9; 10] та Касаційного господарського суду 
у складі Верховного Суду [11; 12].

Зокрема, на наш погляд, суди слушно 
і з належним урахуванням положень 
ст. 178 Цивільного кодексу України (далі – 
ЦК України) [13] (об’єкти цивільних прав 
можуть вільно переходити від однієї особи 
до іншої в порядку правонаступництва) 
та ст. 104 ЦК України (у разі реорганізації 
юридичних осіб майно, права та обов’язки 
переходять до правонаступників), доходять 
висновку, що визначена в ст. 141 ЗК Укра-
їни підстава для припинення права користу-
вання земельною ділянкою у разі реоргані-
зації підприємства не може застосовуватися, 
оскільки право постійного користування 
земельною ділянкою, набуте у встановле-
ному порядку, відповідно до законодавства, 
що діяло на момент набуття права постійного 
користування, переходить до правонаступ-
ника, а тому не втрачається та не припиня-
ється навіть у тому разі, якщо особа, яка за 
чинним законом не може набути таке право, 
не здійснить переоформлення цього права 
в інший правовий титул. Право постійного 
користування зберігається і є чинним до 
приведення прав та обов’язків щодо такої 
земельної ділянки у відповідність до вимог 
чинного законодавства й переоформлення 
права постійного користування у право влас-
ності чи оренду. Державний акт на право 
постійного користування землею, вида-
ний відповідно до законодавства, яке діяло 
раніше, є дійсним та залишається чинним. 
Слід зазначити, що аналогічної правової 
позиції дотримується також і Велика Палата 
Верховного Суду [14].

Таким чином, право постійного користу-
вання землею, котре свого часу, згідно з чин-
ним на той час законодавством, надавалося 
юридичним особам державної та інших форм 
власності в порядку правонаступництва, 

переходить до юридичних осіб, які не вхо-
дять до переліку осіб, визначених частиною 
другою статті 92 ЗК України, та зберігається 
за ними незалежно від того, чи правонаступ-
ники оформили це право в установленому 
законом порядку. 

Водночас зовсім інша ситуація в право-
застосовній практиці – із переходом права 
постійного користування землею в порядку 
правонаступництва від фізичної особи. Так, 
за змістом статті 178 ЦК України об’єкти 
цивільних прав можуть вільно переходити 
від однієї особи до іншої в порядку право-
наступництва чи спадкування. Спадку-
ванням є перехід прав та обов’язків (спад-
щини) від фізичної особи, яка померла 
(спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). 
Статтею 1225 ЦК України передбачено спад-
кування прав на земельну ділянку. Деякі 
дослідники, коментуючи вказану статтю, 
дійшли висновку, що згідно з частиною 
першою цієї статті об’єктом спадкування 
виступає саме право власності на земельну 
ділянку, а не право користування. Інші 
речові права на земельну ділянку, крім права 
власності, можуть бути об’єктом спадку-
вання лише за умови наявності відповідних 
вказівок в законі [15].

Якщо звернутися до судової практики, то 
можна побачити, що суди касаційної інстан-
ції поділяють вказану позицію. Зокрема, 
Верховним Судом України [16] було сфор-
мовано правову позицію, яка активно під-
тримується і Касаційним цивільним судом 
у складі Верховного Суду [17; 18], про те, що 
право користування земельною ділянкою, що 
виникло в особи на підставі державного акта 
на право користування земельною ділянкою, 
не входить до складу спадщини і припиня-
ється зі смертю особи, якій належало таке 
право. Як вбачається з вказаних рішень, суди 
дійшли висновку про те, що право корис-
тування земельною ділянкою, що виникло 
в особи на підставі державного акта на право 
користування земельною ділянкою без укла-
дення договору емфітевзису, не входить до 
складу спадщини і не передається спадкоєм-
цям у порядку спадкування.

Така позиція дослідників та судів каса-
ційної інстанції, на наш погляд, є досить 
дискусійною та суперечливою. Перш за 
все вона суперечить самому змісту права 
постійного користування землею, як права, 
яке є безстроковим і таким, що припиня-
ється лише з підстав, передбачених законо-
давством. Зокрема, положеннями ст. 141 ЗК 
України, які визначають перелік підстав 
припинення права постійного користу-
вання землею, не передбачено таку підставу 
припинення вказаного права, як смерть 
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особи. Можна припустити, що відсутність 
цієї підстави зумовлена тим, що, як згадува-
лося вище, чинним ЗК України не передба-
чено можливості фізичній особі виступати 
суб’єктом права постійного користування 
землею. Разом із тим вказане не змінює 
суті, а саме: за відсутності законодавчо 
встановлених підстав безстрокове право не 
припиняється. Водночас ст. 1218 ЦК Укра-
їни імперативно передбачено, що до складу 
спадщини входять усі права та обов’язки, 
що належали спадкодавцеві на момент від-
криття спадщини і не припинилися вна-
слідок його смерті. Таким чином, норми 
ст. 1218 ЦК України містять загальне пра-
вило про входження до складу спадщини 
всіх прав та обов’язків незалежно від їх 
галузевої належності. А тому, ми не пого-
джуємося із тими дослідниками, які дотри-
муються думки, що речові права на земельну 
ділянку, крім права власності, можуть бути 
об’єктом спадкування лише за умови наяв-
ності відповідних вказівок у законі. Так, 
враховуючи положення ст. 1218 ЦК Укра-
їни, у разі наявності винятків із загального 
правила, в законодавстві повинні визнача-
тися не права та обов’язки, які входять до 
складу спадщини, а права та обов’язки, котрі 
не входять до складу спадщини. Такі права 
та обов’язки визначено зокрема, але не 
виключно положеннями ст. 1219 ЦК Укра-
їни. Як простежується із вказаної статті, 
право постійного користування землею не 
входить до жодного з переліків прав, що не 
входять до складу спадщини.

З приводу ст. 1225 ЦК України, то, на 
наш погляд, зазначення в частині першій цієї 
статті лише того, що до спадкоємців перехо-
дить право власності на землю на загальних 
підставах, зі збереженням її цільового при-
значення, є прогалиною законодавця, котра 
жодним чином не обмежує переходу права 
постійного користування землею в порядку 
спадкування. Зокрема, найменування цієї 
статті («Спадкування права на земельну 
ділянку») та її зміст (положення частини 
другої та третьої) свідчать, що в порядку 
спадкування переходить не лише право 
власності, але і право користування землею, 
одним із видів котрого є постійне користу-
вання. Більше того, за відсутності в спеці-
альній нормі ст. 1225 ЦК України будь-яких 
застережень щодо переходу права користу-
вання на землю в порядку спадкування слід 
застосовувати загальну норму ст. 1218 ЦК 
України про перехід усіх прав та обов’язків.

Отже, беручи до уваги те, що право 
постійного користування землею не припи-
няється зі смертю особи, оскільки воно є без-
строковим і відповідні підстави припинення 

відсутні в законодавстві, а також те, що це 
право не є нерозривно пов’язаним з особою 
спадкодавця, на наш погляд, воно повинне 
входити до складу спадщини і передаватися 
спадкоємцям у порядку спадкування без 
укладення договору емфітевзису.

Якщо проаналізувати Єдиний державний 
реєстр судових рішень, то видається, що най-
частіше виникають спори щодо спадкування 
права постійного користування землею, 
котре свого часу надавалося померлому для 
ведення фермерського господарства , і ним 
відповідне господарство було зареєстроване. 
Здебільшого суди відмовляють у задоволенні 
позовних вимог з підстав, про які йшлося 
вище. Разом із тим відповідна категорія спо-
рів показує ще одне проблемне питання, 
пов’язане із суб’єктами права постійного 
користування, котре в практиці судів вирі-
шується неоднозначно.

Так, особливості створення та регулю-
вання діяльності фермерського господарства, 
а також регулювання прав та обов’язків фер-
мерського господарства та його засновника 
свого часу було передбачено Законом Укра-
їни «Про селянське (фермерське) господар-
ство» від 20.12.1991 р. [19] (втратив чинність 
29.07.2003 р.) і нині передбачено Законом 
України «Про фермерське господарство» від 
19.06.2003 р. [20] Якщо проаналізувати вка-
зані нормативно-правові акти в редакціях, які 
існували починаючи з 23.07.1993 р., то можна 
дійти висновку, що необхідною передумо-
вою створення та набуття селянським фер-
мерським господарством правосуб’єктності 
як юридичної особи було одержання засно-
вником господарства правовстановлюючого 
документа на право власності, право корис-
тування (в тому числі постійного користу-
вання) чи право оренди земельної ділянки 
для ведення фермерського господарства. 

Колегія суддів судової палати в цивіль-
них справах Верховного Суду України 
в ухвалі від 30.01.2008 р. [21] висловила 
правову позицію, що після одержання дер-
жавного акта на право приватної власності 
чи користування землею або укладення 
договору тимчасового користування землею, 
зокрема на умовах оренди, селянське (фер-
мерське) господарство реєструється у раді, 
що передала у власність або надала у корис-
тування земельну ділянку, і з дати реєстрації 
набуває статусу юридичної особи, та з цього 
часу обов’язки власника чи землекористу-
вача земельної ділянки здійснює селянське 
(фермерське) господарство, а не громадянин, 
якому вона надавалась.

Велика Палата Верховного Суду, роз-
глядаючи спори щодо земельної ділянки, 
наданої громадянам в оренду для ведення 
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фермерського господарства, теж неоднора-
зово висловлювала правову позицію про те, 
що після державної реєстрації фермерського 
господарства у правовідносинах користу-
вання земельними ділянками, наданими на 
підставі Закону України «Про фермерське 
господарство», відбувається фактична заміна 
орендаря й обов’язки користувача земельної 
ділянки переходять до фермерського гос-
подарства з дня його державної реєстрації. 
Для фактичної заміни орендаря та переходу 
обов’язків користувача земельної ділянки 
до фермерського господарства має значення 
факт державної реєстрації останнього, а не 
внесення земельних ділянок до його статут-
ного капіталу [22; 23].

Поряд із тим Верховний Суд у складі 
палати для розгляду справ щодо земельних 
відносин та права власності Касаційного 
господарського суду, розглядаючи спір за 
позовом селянського (фермерського) гос-
подарства про визнання права постійного 
користування землею та визнання недійсним 
наказу про припинення права користування, 
дійшов висновку про відсутність порушення 
прав позивача, оскільки фермерським гос-
подарством не надано документів на під-
твердження наявності у нього оформленого 
права постійного користування спірною 
земельною ділянкою. Натомість держав-
ний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою, на який посилався 
позивач, було видано фізичній особі – засно-
внику позивача. Також позивач не належить 
до суб’єктів, яким згідно зі ст. 92 ЗК України 
надається права постійного користування 
землею [24].

На наш погляд, вказана постанова 
Касаційного господарського суду є досить 
суперечливою, оскільки вона іде в розріз із 
вищезгаданими положеннями законодав-
ства України про фермерські господарства. 
Крім цього, варто погодитися з окремою 
думкою до цієї постанови, згідно з якою 
наведені вище висновки ВП ВС мали 
бути враховані судом mutatis mutandis 
у цій справі, оскільки відносини оренди 
земельної ділянки в усіх істотних для цієї 
справи аспектах є подібними до відно-
син постійного користування земельною  
ділянкою [25].

З огляду на викладене, можна дійти 
висновку, що після державної реєстрації 
фермерського господарства у правовідно-
синах постійного користування земель-
ними ділянками відбувається фактична 
заміна користувача й обов’язки користувача 
земельної ділянки переходять до фермер-
ського господарства з дня його державної 

реєстрації. А тому належним доказом, який 
підтверджує факт постійного користування 
земельною ділянкою фермерським господар-
ством, є державний акт про право постійного 
користування земельною ділянкою, вида-
ний на ім’я засновника фермерського госпо-
дарства. Цей акт є дійсним та залишається 
чинним до моменту переоформлення права 
користування до вимог чинного законодав-
ства. У даному випадку, як і щодо право-
наступників юридичних осіб, яким земельна 
ділянка надавалася в постійне користування, 
вимоги статті 92 ЗК України на фермерські 
господарства не поширюються.

Крім цього, на наш погляд, право постій-
ного користування земельною ділянкою, 
яка надавалася засновнику фермерського 
господарства, взагалі не повинне входити 
до спадкової маси засновника як окремий 
об’єкт, а має входити до спадкової маси як 
складова частина цілісного майнового комп-
лексу, адже право користування з моменту 
створення фермерського господарства нале-
жить саме господарству, а не фізичній особі – 
спадкодавцю і воно зберігається впродовж 
усього періоду існування юридичної особи.

Висновки

Підсумовуючи викладене вище, можна 
зробити такі висновки. Незважаючи на 
те, що за змістом ст. 92 ЗК України право 
постійного користування землею характе-
ризується обмеженим суб’єктним складом, 
до моменту встановлення в чинному зако-
нодавстві України порядку переоформ-
лення цього права суб’єктами права постій-
ного землекористування можуть виступати 
як фізичні та юридичні особи, котрі отри-
мали земельну ділянку в постійне корис-
тування до 01.01.2002 року, так і право-
наступники припинених юридичних осіб 
та спадкоємці померлих фізичних осіб, 
котрим свого часу земельна ділянка нада-
валася в постійне користування, а також 
фермерські господарства, засновані фізич-
ними особами, котрим земельна ділянка 
надавалася в постійне користування для 
створення таких господарств. 

Враховуючи безстроковий характер 
права постійного користування земельною 
ділянкою, це право належить правонаступ-
никам, спадкоємцям та фермерським госпо-
дарствам незалежно від того, чи було воно 
переоформлено на них та чи зареєстроване 
в реєстрі. Державні акти на право постій-
ного користування землею, видані відпо-
відно до законодавства, яке діяло раніше, 
є дійсними та залишаються чинними для 
вказаних суб’єктів.
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In the article, the author explored issues related to subjects belonging to the subjects of the right 
of permanent use of land. Having analyzed the current legislation of Ukraine and the case law, he 
concluded that despite the provisions of Art. 92 of the Land Code of Ukraine to the subjects of the right 
of permanent use of land belong not only to the legal entities provided for in this article, but also to other 
legal and natural persons who have received the land plots for permanent use before 01.01.2002. The 
article also discusses the problems of a differentiated approach in the practice of courts to resolve the 
issue of transfer of the right of permanent use in the way of succession to legal entities and individuals. 
In particular, according to the court`s legal position, the termination of the legal entity is a reason for 
termination of the right to use the land plot only if the entity`s termination precludes legal succession. In 
case of successors, the right of permanent use of the land plot is retained. At the same time, a completely 
different situation in law enforcement practice is with the transfer of the right of permanent use of the 
land plot in the manner of inheritance from natural persons. The courts hold the position that the right to 
use the land, which emerged from a person on the basis of a state act on the right to use the land, is not part 
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of the inheritance and terminates with the death of the person to whom such right belonged. According to 
the author, this approach is contradictory in the case law. According to the research, the author's position 
is grounded that the subjects of the right of permanent use of the land can be not only the successors to 
whom this right was transferred, but also the natural heirs. It also substantiates the author's position that 
the subject of the right of permanent use of the land are farms founded by individuals to whom the land 
was granted for permanent use for the creation of such farms. After the state registration of the farm in 
legal relations of permanent use of the land plots, the actual replacement of the user takes place, and the 
duties of the user of the land plot pass to the farm from the date of its state registration.

Key words: legal, natural persons, state act, land use, successor, inheritance, agriculture.


