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Актуальність теми обумовлена тим, що
наразі існує неоднозначне тлумачен�
ня норм статей 122, 149 та 150 Земель�

ного кодексу (далі – ЗК) України від
25.10.2001 р. № 2768�ІІІ у сфері розмежуван�
ня повноважень органів державної влади що�
до вилучення, надання у власність або у ко�
ристування земельних ділянок сільськогос�
подарського призначення, що призводить до
їх неоднакового застосування. 

Дослідженням у цій сфері приділяють
увагу, зокрема, І. Каракаш, Т. Коваленко, П. Ку�
линич, Р. Марусенко, А. Мірошниченко, В. Но�
сік, В. Семчик та інші вчені. 

Відповідно до ст. 19 Конституції України
від 28.06.1996 р. № 254к/96�ВР органи дер�
жавної влади й органи місцевого самовряду�
вання, їх посадові особи зобов’язані діяти ли�
ше на підставі, в межах повноважень та у спо�
сіб, що передбачені Конституцією та закона�
ми України. Згідно із ст. 80 ЗК України дер�
жава є суб’єктом права державної власності
на землю та реалізує це право через відповід�
ні органи державної влади. 

Після змін, внесених до ЗК України За�
коном України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежу�
вання земель державної та комунальної влас�
ності» від 06.09.2012 р. № 5245�VI (далі – За�
кон про розмежування земель), який набрав
чинності 01.01.2013 р., перелік органів дер�
жавної влади, через які держава здійснює
право власності на землі, поповнився ще од�
ним органом – центральним органом виконав�
чої влади з питань земельних ресурсів у га�
лузі земельних відносин. На сьогодні це Дер�
жавна служба України з питань геодезії, кар�

тографії та кадастру (далі – Держгеокадастр),
що утворилась унаслідок створення на базі
Державного агентства земельних ресурсів
України1. Держгеокадастру передали ряд
повноважень із розпорядження землями сіль�
ськогосподарського призначення. Проте від�
повідні норми є суперечливими, що призво�
дить до колізій у правозастосуванні. 

Слід зазначити, що поняття «правова ко�
лізія» законодавство України не визначає. 
У доктрині вказується на вживання понят�
тя «колізія» в праві у широкому та вузькому
розуміннях [1, с. 7–8]. У даному випадку
йдеться про колізію в широкому розумінні. 

Відповідно до ч. 1 ст. 22 ЗК України земля�
ми сільськогосподарського призначення ви�
знаються землі, надані для виробництва сіль�
ськогосподарської продукції, здійснення сіль�
ськогосподарської науково�дослідної та на�
вчальної діяльності, розміщення відповід�
ної виробничої інфраструктури, у тому числі
інфраструктури оптових ринків сільськогос�
подарської продукції, або призначені для 
цих цілей. Згідно з ч. 2 ст. 22 ЗК України до зе�
мель сільськогосподарського призначення нале�
жать: сільськогосподарські угіддя (рілля, бага�
торічні насадження, сіножаті, пасовища та пе�
релоги); несільськогосподарські угіддя (гос�
подарські шляхи та прогони, полезахисні лі�
сові смуги й інші захисні насадження, крім тих,

© О. Федотова,  2015

1Див. п. 1 постанови Кабінету Міністрів (да�
лі – КМ) України «Про оптимізацію системи цент�
ральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 р.
№ 442; п. 3 постанови КМ України «Про утво�
рення територіальних органів Державної служби з 
питань геодезії, картографії та кадастру» від
14.01.2015 р. № 5.
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що віднесені до земель лісогосподарського
призначення, землі під господарськими бу�
дівлями і дворами, землі під інфраструктурою
оптових ринків сільськогосподарської продук�
ції, землі тимчасової консервації тощо). 

На сьогодні немає однозначного законо�
давчого вирішення питання щодо категорії
та правового режиму сільськогосподарських
угідь, що знаходяться у складі інших катего�
рій земель: транспорту, лісогосподарського
призначення та водного фонду, природоохо�
ронного, оздоровчого, рекреаційного призна�
чення тощо (у тому числі тих, що надаються
для сільськогосподарських потреб тимчасо�
во) [2, с. 455]. На думку В. Семчика, такі зем�
лі не належать до земель сільськогосподарсь�
кого призначення (цит. за [2, с. 455]). Слід по�
годитись із точкою зору А. Мірошниченка,
що достатніх законодавчих підстав для тако�
го висновку немає. Більш правильним було б
вважати, що вказані землі належать одночасно
до кількох категорій земель, і мають складний
правовий режим [2, с. 455]. 

Відповідно до ч. 4 ст. 122 ЗК України
центральний орган виконавчої влади з питань
земельних ресурсів у галузі земельних відно�
син і його територіальні органи передають зе�
мельні ділянки сільськогосподарського при�
значення державної власності, крім випадків,
визначених ч. 8 вказаної статті, у власність
або у користування для всіх потреб, тобто
єдиним винятком із загального правила є ч. 8
ст. 122 ЗК України. Згідно з ч. 8 ст. 122 ЗК
України КМ України передає земельні ді�
лянки із земель державної власності у влас�
ність або у користування у випадках, визна�
чених ст. 149 ЗК України, та земельні ділян�
ки дна територіального моря. 

Стаття 149 ЗК України регламентує по�
рядок вилучення земельних ділянок. Зокре�
ма, ч. 9 ст. 149 ЗК України визначає повнова�
ження КМ України щодо вилучення земель�
них ділянок державної власності, які перебу�
вають у постійному користуванні. Відповід�
но до ч. 9 ст. 149 ЗК України КМ України ви�
лучає земельні ділянки державної власності,
які перебувають у постійному користуванні,
зокрема, із земель сільськогосподарського
призначення – ріллю, багаторічні насаджен�
ня для несільськогосподарських потреб, та у
випадках, визначених ст. 150 ЗК України. 

У ЗК України наводиться перелік особ�
ливо цінних земель, до яких відносяться (ч. 1
ст. 150): 

•у складі земель сільськогосподарського
призначення: чорноземи нееродовані несо�
лонцюваті на лесових породах; лучно�чорно�
земні незасолені несолонцюваті суглинкові
ґрунти; темно�сірі опідзолені ґрунти та чорно�
земи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсь�
ко�лісові та дерново�буроземні глибокі та се�

редньо глибокі ґрунти; дерново�підзолисті
суглинкові ґрунти; коричневі ґрунти Півден�
ного узбережжя Криму, дернові глибокі
ґрунти Закарпаття; 

•торфовища з глибиною залягання торфу
більше 1 м і осушені незалежно від глибини;

• землі, надані в постійне користуван�
ня НВАО «Масандра» та підприємствам, що
входять до його складу; землі дослідних по�
лів науково�дослідних установ і навчальних
закладів; 

• землі природно�заповідного й іншого
природоохоронного призначення, землі іс�
торико�культурного призначення. При цьо�
му жодних повноважень КМ України щодо
вилучення особливо цінних земель ст. 150
ЗК України не містить. Проте такі повнова�
ження у ст. 150 ЗК України були до внесення
змін до ЗК України Законом про розмежу�
вання земель. Оскільки за окремими винят�
ками (див. частини 2 та 3 ст. 150 ЗК України),
ст. 150 ЗК України не містить повноважень
органів державної влади або місцевого само�
врядування щодо вилучення особливо цінних
земель, такі повноваження мають визначати�
ся відповідно до статей 122, 149 ЗК України. 

Положення ч. 2 ст. 150 ЗК України при�
свячені випадкам вилучення особливо цінних
земель, що вимагають погодження із Верхов�
ною Радою (далі – ВР) України. Таке пого�
дження, зокрема, є необхідним у випадку
припинення права постійного користування
земельними ділянками особливо цінних зе�
мель, визначених у пунктах «в» і «г» ч. 1 ст. 150
ЗК України, з підстави добровільної відмови
від користування ними або шляхом їх вилу�
чення. У свою чергу, ч. 3 ст. 150 ЗК України
присвячена питанню погодження матеріалів
вилучення (викупу) земельних ділянок особ�
ливо цінних земель, що перебувають у влас�
ності громадян і юридичних осіб. 

З викладеного випливає питання щодо
повноважень КМ України з приводу надан�
ня земельних ділянок сільськогосподарсько�
го призначення із земель державної влас�
ності у власність або у користування, при
системному тлумаченні норм ч. 8 ст. 122, ч. 9
ст. 149 та ст. 150 ЗК України. 

На нашу думку, є два варіанти такого тлу�
мачення: 

•КМ України надає у власність або у 
користування земельні ділянки сільськогос�
подарського призначення державної влас�
ності, складом угідь яких є рілля або багато�
річні насадження, для несільськогосподарсь�
ких потреб, а також особливо цінні землі
(крім випадків, передбачених ст. 150 ЗК Ук�
раїни), незалежно від того чи перебувають
такі землі у користуванні або у запасі; 

•КМ України надає у власність або у ко�
ристування земельні ділянки сільськогоспо�
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дарського призначення державної власності,
складом угідь яких є рілля або багаторічні
насадження, для несільськогосподарських
потреб, а також особливо цінні землі лише у
випадках, коли такі землі вилучаються саме
КМ України перед їх наданням. 

Стаття 13 ЗК України, що містить пере�
лік повноважень КМ України, ситуацію не
прояснює. Так, відповідно до п. «а» вказаної
статті до повноважень КМ України в галузі
земельних відносин належить розпоряджен�
ня землями державної власності у межах,
визначених ЗК України. Аналогічна ситуація
із п. «є1» ст. 151 ЗК України, згідно з яким до
повноважень центрального органу виконав�
чої влади, що реалізує державну політику у
сфері земельних відносин, належить розпо�
рядження землями державної власності в 
межах, визначених ЗК України. 

Жодних офіційних роз’яснень Держгео�
кадастру з наведеного питання на сьогодні
немає. Судова практика застосування статей
122, 149 та 150 ЗК України після змін, внесе�
них Законом про розмежування земель, та�
кож відсутня. 

Перший варіант тлумачення. Відповідна
практика застосування статей 122, 149 та 150
ЗК України існувала до внесення відповід�
них змін до ЗК України (див., наприклад пос�
танову КМ України від 05.03.2009 р. № 272,
розпорядження КМ України від 11.03.2009 р.
№ 263�р, розпорядження КМ України від
15.12.2010 р. № 2251�р, розпорядження 
КМ України від 28.02.2011 р. № 311�р, роз�
порядження КМ України від 19.12.2012 р. 
№ 1031�р або ухвалу Вищого адміністратив�
ного суду України від 18.12.2014 р. у справі 
№ К/9991/51579/12 [10]). 

Після 01.01.2013 р. КМ України ухвалив
усього чотири розпорядження щодо надання
у користування земельних ділянок сільсько�
господарського призначення за рахунок зе�
мель запасу із зміною їх цільового призна�
чення для користування надрами (розпоря�
дження КМ України від 03.07.2013 р. № 484�
р, від 26.06.2013 р. № 461�р, від 27.03.2013 р.
№ 184�р, від 27.03.2013 р. № 205�р). Усі інші
рішення КМ України у контексті реалізації
повноважень, передбачених вказаними стат�
тями, стосувалися надання земельних діля�
нок у користування з їх вилученням і зміною
цільового призначення за ч. 8 ст. 122, ч. 9 
ст. 149 ЗК України. 

Другий варіант тлумачення. Слід зазначи�
ти, що така точка зору висловлювалася ще до
01.01.2013 р. [3, с. 288], проте не була пошире�
на. Ґрунтується вона на тому, що ст. 122 ЗК Ук�
раїни містить норму, яка має відсильний ха�
рактер, а ст. 149 ЗК України стосується лише
випадків вилучення земельних ділянок. Спро�
буємо з’ясувати яким був задум законодавця. 

Законопроект № 10043 зареєстрований
13.02.2012 р. У первісному варіанті законо�
проекту № 10043 передбачалося, що всі пов�
новаження із розпорядження землями дер�
жавної власності передаються місцевим дер�
жавним адміністраціям, які, в окремих ви�
падках, мали погоджувати своє рішення із
КМ України або ВР України. При цьому до
повноважень КМ України планували віднес�
ти погодження рішення про передачу у влас�
ність, користування, заставу, припинення
права постійного користування земельними
ділянками лісогосподарського призначення,
природоохоронного, оздоровчого, рекреацій�
ного призначення, що перебувають у дер�
жавній власності, із зміною цільового при�
значення таких земельних ділянок. Повно�
важення щодо погодження розпорядження
особливо цінними землями планували пов�
ністю передати ВР України. 

Після першого читання законопроект 
№ 10043 був доопрацьований і на 18.06.2012 р.
був підготовлений текст до другого читання.
Згідно з новою редакцією законопроекту КМ
України надавалися повноваження щодо роз�
порядження землями, які розташовані за ме�
жами адміністративно�територіальних оди�
ниць і на які не поширювалися повноважен�
ня місцевих адміністрацій. При цьому був
трохи змінений перелік земель, щодо яких
рішення мало погоджуватись із КМ України,
зокрема, перелік був доповнений землями
історико�культурного призначення, із пе�
реліку виключені землі оздоровчого та рек�
реаційного призначення. Повноваження ВР
України були обмежені обов’язком погоджен�
ня з нею питань припинення права постійно�
го користування земельними ділянками особ�
ливо цінних земель, визначених у пунктах
«б» та «в» ч. 1 ст. 150 ЗК України, з підстав
добровільної відмови від права користуван�
ня ними або шляхом їх вилучення. 

Після другого читання законопроект 
№ 10043 був доопрацьований та за станом на
06.09.2012 р. текст підготовлений до третього
читання, яким повноваження КМ України
були розширені до існуючого стану. Заува�
ження Головного юридичного управління
від 18.06.2012 р. та від 06.09.2012 р., а також
висновок Головного науково�експертного уп�
равління від 12.03.2012 р. не дають більшого
обсягу інформації з цього приводу. 

Викладене свідчить, що був намір скоро�
тити повноваження КМ України у сфері роз�
порядження землями. 

Слід зазначити, що центральний орган
виконавчої влади з питань земельних ресур�
сів у галузі земельних відносин і його терито�
ріальні органи з’явився у ст. 122 ЗК України
лише під час підготовки законопроекту 
№ 10043 до третього читання. Проте до ст. 149
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ЗК України внесення відповідних змін не 
передбачалося. Наразі центральний орган ви�
конавчої влади з питань земельних ресурсів
у галузі земельних відносин і його територі�
альні органи не зазначені у ст. 149 ЗК Ук�
раїни як органи, що мають повноваження ви�
лучати земельні ділянки сільськогосподар�
ського призначення. Вважаємо, що це може
бути як результатом недоліків законотворчої
техніки, так і наміром законодавця. На нашу
думку, неадекватною є ситуація, коли зе�
мельні ділянки вилучає один орган, а надає у
користування інший. 

Оскільки наміром законодавця було об�
меження обсягу повноважень КМ України у
сфері розпорядження землями, то, на нашу
думку, слід погодитись із точкою зору, за
якою КМ України має право надавати зе�
мельні ділянки у власність або у користуван�
ня лише у випадках, коли їх сам вилучає. Са�
ме таке тлумачення було озвучене представ�
никами Держгеокадастру під час телефонної

консультації, наданої нам. Проте існуюча ко�
лізія не сприяє реалізації громадянами й
юридичними особами своїх прав. 

Викладене свідчить, що доцільно внести
зміни до ч. 8 ст. 122 ЗК України, виклавши її
у такій редакції: «8. Кабінет Міністрів Ук�
раїни передає земельні ділянки із земель дер�
жавної власності у власність або у користу�
вання у випадках, коли Кабінет Міністрів
України їх вилучає відповідно до ст. 149 цьо�
го Кодексу, та земельні ділянки дна тери�
торіального моря». 
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В статье исследуются отдельные проблемные вопросы размежевания полномочий органов 
государственной власти относительно распоряжения землями сельскохозяйственного назна7
чения. 

In this article some issues regarding separation of powers in the sphere of disposal of agricultural
land are discussed, in particular issues with regards to separation of powers of the Cabinet of Ministers
of Ukraine and the Central executive authority in the land sphere. 


