
185 Актуальні проблеми держави і права 

УДК 349.41(477) 

А. И. Годованюк 

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО 
РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

Словосполучення «правовий режим земель» широко вживається у науко-
вих роботах та у нормативно-правових актах без всебічного і детального роз-
криття змісту цього поняття. Немає чіткого визначення правового режиму і у 
земельно-правовій науці, а визначення, що були сформовані у дореформений 
період, не відображають сучасної практики та теорії земельного права, оскіль-
ки вони базувались на монопольному праві виключної державної власності на 
землю. «Правовий режим земель» — це теоретичне поняття, що узагальнює 
правову характеристику земель як об'єкта земельних відносин, яке містить 
вказівку на коло важливих правових відносин, що виникають з приводу землі 
[1]. Використання цього терміна має важливе значення для правильного ви-
значення встановленого порядку використання і охорони земельної ділянки 
та стало звичним у наш час. 

Професором М. І. Красновим було впроваджено визначення терміна «пра-
вовий режим» щодо правового режиму державного земельного фонду [2]. 
Пізніше він вказував на те, що під правовим режимом державного земельного 
фонду слід розуміти встановлений нормами земельного права порядок можли-
вої та належної поведінки по відношенню до землі як до об'єкта права ви-
ключної власності держави, державного управління земельним фондом, права 
землекористування та правової охорони, спрямований на забезпечення її ра-
ціонального використання в ролі загальної умови праці та основного засобу 
виробництва [3]. Після цього зазначений термін використовувався в юридичній 
літературі із врахуванням саме такого значення. 

Подальші кардинальні зміни характеру правового регулювання земельних 
відносин в нашій країні не привели до принципової зміни суті даного поняття. 
Аналіз чинного земельного, лісового, водного, природоохоронного законодав-
ства та законодавства про надра дозволяє дійти висновку, що за формою вка-
зані основні структурні елементи правового режиму земель становлять зміст 
правового режиму земель і в постреформений період. Правовий режим земель 
поширюється на землі певної категорії і визначається сукупністю правил їх 
використання, включенням до цивільного обігу, охорони, обліку, моніторингу, 
встановлених різними галузями права [4]. 

Даючи визначення правового режиму земель, І. О. Іконицька стверджує, що 
це — встановлена нормами права можлива та належна поведінка по відношен-
ню до землі як до об'єкта права власності та інших прав на земельні ділянки, 
об'єкта державного управління земельними ресурсами і об'єкта правової охо-
рони землі як природного ресурсу, що виконує визначені Конституцією най-
важливіші соціально-економічні функції — основи життєдіяльності народу, 
що проживає на відповідній території [1]. 
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Практичне значення поняття «правовий режим» полягає у тому, що його 
вживання дає можливість визначити порядок використання і охорони певної 
категорії земель, тобто встановити особливості змісту права власності по відно-
шенню до тієї чи іншої категорії землі, можливості використання відповідних 
титулів прав на землю, особливості управління використання й охорони земель 
і т. д. Використання цього поняття стосовно земельної ділянки означає визна-
чення змісту конкретних прав та обов'язків осіб, що використовують ділянку 
на законних підставах. Правовими засобами визначення змісту елементів по-
няття «правовий режим» є встановлення основного цільового призначення зе-
мель шляхом їх підрозподілу на відповідні категорії, зонування та обмеження 
прав осіб, що використовують земельні ділянки. 

Для організації раціонального використання та охорони земель всі землі 
підрозділяються на різноманітні категорії (ст. 19 Земельного кодексу Украї-
ни): землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадсь-
кої забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного при-
значення; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; 
землі історико-культурного призначення; землі лісогосподарського призначення; 
землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, обо-
рони та іншого призначення. В основі такого розмежування лежить основне 
цільове призначення відповідних земель, яке має кожна земельна ділянка, не-
залежно від форми власності чи використання. Цільове призначення земель-
ної ділянки окреслюється встановленими законодавством та конкретизовани-
ми відповідними органами влади допустимими межами використання земель-
ної ділянки громадянами та юридичними особами [5]. Визначення основних 
цілей, для яких можуть використовуватись землі, є тією базою, на якій встанов-
люються основні положення правового режиму відповідних категорій земель. 

Таким чином, під правовим режимом земель розуміють встановлений пра-
вовими нормами порядок та умови використання за цільовим призначенням 
земель усіх категорій та форм власності, забезпечення та охорону прав влас-
ників землі та землекористувачів, здійснення органами державного управлін-
ня земельними ресурсами контролю за раціональним використанням землі і 
дотриманням земельного законодавства, ведення земельного кадастру, прове-
дення землеустрою, моніторингу земель, внесення плати за землю та застосу-
вання юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства [6]. 
З цього випливає, що безпосереднім об'єктом правового режиму є конкретне 
земельне угіддя — земельна ділянка незалежно від її площі, яка надана і вико-
ристовується за безпосереднім цільовим призначенням [7]. 

Майже подібне визначення правового режиму земель, але в дещо стислий 
формі, подає О. Н. Крассов: правовий режим земель являє собою визначення в 
законодавстві змісту права власності, інших прав на земельні ділянки, управ-
ління використанням та охороною земель, заходів по охороні земель, що вира-
жається в правах та обов'язках осіб, які використовують земельні ділянки, 
шляхом встановлення основного цільового призначення земель, зонування та 
обмеження прав [8]. 
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Дозволене використання земельної ділянки являє собою використання її з 
урахуванням цільового призначення, встановлених обмежень і визначається 
на основі зонування та документації з земельного устрою. Перелік вимог, що 
включаються в дозволене використання земельної ділянки, встановлюється 
незалежно від прав на дану земельну ділянку [9]. 

Вимоги можуть бути до способів використання земельної ділянки та забо-
рони з них тих, що призводять до деградації земель і виснаження ґрунтів або 
погіршення навколишнього природного середовища; до розміщення соціаль-
но-культурних, комунально-побутових, промислових та інших споруд, будівель 
в межах відповідної зони або земельної ділянки і т. д. 

Професор М. І. Матузов вважає, що правовий режим — це особливий по-
рядок правового регулювання, що виражається в певному поєднанні юридич-
них засобів і який створює бажаний соціальний стан та конкретний ступінь 
сприятливості або несприятливості для задоволення інтересів суб'єктів пра-
ва [10]. Отже, йдеться про специфіку правового регулювання суспільних відно-
син, про методи і способи її забезпечення з метою задоволення інтересів пев-
них суб'єктів. 

Цілком справедливо зазначає В. І. Андрейцев про те, що правовий режим 
землі як основного національного багатства, незважаючи на численні наукові 
доробки і науково-практичні коментарі, практично не досліджений і це рету-
шує існуючі проблеми, особливо в частині визнання права власності Українсь-
кого народу на землю як на територіальну та етнонаціональну основу держави, 
та створює соціальне, економічне і політичне підґрунтя для невиправданої полі-
тизації проблеми, яка має вирішуватися на рівні законодавчого забезпечення 
та земельно-правового обґрунтування щодо вдосконалення земельного законо-
давства, а також його кодифікації відповідно до вимог соціально-економічного 
розвитку України [11]. 

Визначаючи поняття правового режиму майна та переносячи його і на землі, 
В. І. Семчик вважає, що правовий режим — це встановлений правовими засо-
бами порядок функціонування майна як об'єкта права в системі правовідно-
син [12]. У такий спосіб вчений всебічно розкриває загальний зміст земельних 
відносин та їх спеціалізацію стосовно певної категорії земель, а також харак-
теризує об'єкт цих відносин. Виходить, що для поняття змісту правового режи-
му важливий не лише особливий порядок правового регулювання, а й його 
наслідки. Тому якщо йдеться про земельний правовий режим, то це — на-
слідок правового регулювання суспільних земельних відносин на основі вра-
хування природних і соціальних особливостей земель (як їхнього об'єкта), що 
забезпечує інтереси суб'єктів цих відносин та спеціальний порядок викорис-
тання цих земель. Це — сукупність правових норм, які встановили основні 
засади та певний порядок землекористування різних видів [13]. 

Невід'ємним елементом правового режиму категорій земель є обмеження 
прав осіб, що використовують земельні ділянки, шляхом встановлення зон з 
особливими умовами використання земель, санітарних зон, охоронних зон. Зав-
дання таких зон — обмежити в публічних цілях права осіб, що використову-
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ють земельні ділянки. Обмеження прав на землю носить адміністративний 
характер і є елементом правового режиму земельної ділянки залежно від її 
цільового призначення та місця розташування. Обмеження на здійснення зе-
мельних прав являють собою встановлені умови реалізації права власності на 
земельні ділянки з урахуванням тих чи інших обставин, яким властивий як 
приватний, так і публічний інтерес. Це підтверджується тим, що обмеження 
прав на землю можуть бути встановлені як у силу приписів, прямо передбаче-
них законодавством, так і на підставі відповідних договорів. 

Перехід права власності на землю або права користування земельною ділян-
кою не зупиняє встановленого обмеження. Обмеження, встановлені для попе-
реднього власника або користувача, розповсюджуються і на наступного, якщо 
не втратили чинності обставини їх договірного встановлення [14]. Сам факт 
поділу складу земельного фонду на відповідні категорії земель за їх цільовим 
призначенням, закріплений у Земельному кодексі України, вже є обмеженням 
прав по використанню земельних ресурсів країни [15]. 

Земельний кодекс України (ст. 110) передбачає можливість встановлення 
обмежень (обтяжень) на використання власником земельної ділянки або її 
частини в обсязі, передбаченому законом або договором. На думку В. І. Анд-
рейцева [16], зміст зазначеної норми дещо недосконалий. Адже, по-перше, об-
меження та обтяження можуть встановлюватися на використання земельних 
ділянок не тільки власниками, а й землекористувачами, а також на різновиди 
майна, що регулюються спеціальним законодавством [17]. По-друге, категорії 
«обмеження» та «обтяження» не слід змішувати, оскільки це різнопланові та 
додаткові обов'язки й вимоги, що можуть визначатися чинним законодавством 
або передбачатися договором сторін відповідних правовідносин. По-третє, об-
меження на використання земельної ділянки передбачає виконання відповідно 
власником земельної ділянки або землекористувачем у процесі її викорис-
тання встановлених законом і деталізованих у договорі зобов'язань окремих 
обов'язкових приписів та вимог і заборон щодо здійснюваної діяльності, які, як 
вважає В. І. Андрейцев, стосуються реалізації земельної та іншої або пов'яза-
ної з нею правосуб'єктності осіб [16]. Це, по суті, зафіксовано і в ст. 111 Зе-
мельного кодексу, де до того ж чітко вказано, що обмеженню підлягають права 
на земельну ділянку, при цьому посилань на обтяження у ній не міститься. 

У своїй монографії «Обмеження прав на землю за законодавством Украї-
ни» Д. В. Бусуйок вказує на те, що обтяження прав на землю є різновидом 
обмежень прав на землю. Враховуючи той факт, що обтяження прав на землю 
є різновидом обмежень цих прав, обтяження прав на землю доцільно розгляда-
ти як субінститути функціонального інституту обмежень прав на землю, право-
відносини, пов'язані із встановленням прав інших осіб на земельну ділянку, та 
суб'єктивні обов'язки щодо утримання від вчинення дій, якими можуть бути 
порушені права інших осіб на земельну ділянку [18]. Визначена суть обтяжень 
прав на землю, яка полягає у тому, що вони встановлюються при виникненні 
права на земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні грома-
дян та юридичних осіб, прав інших осіб. 
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Більшість науковців погоджується з тим, що охорона земель є одним із 
основних елементів поняття правового режиму земель. Причиною організації 
заходів по охороні земель є об'єктивна необхідність усунення негативних 
наслідків, що виникають в результаті використання земельних ресурсів. Пра-
вова охорона земель являє собою, у першу чергу, дотримання правил раціональ-
ного використання. 

Визначення правового режиму землі у контексті особливої охорони держа-
ви потребує також розробки відповідної нормативно-правової бази та застосу-
вання таких методів правового регулювання земельних відносин, які б забезпе-
чували комплексний підхід до охорони землі з боку органів державної влади 
та місцевого самоврядування у здійсненні прав власника на землю від імені 
українського народу. 
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А н о т а ц і я 
Годованюк А. Й. До питання щодо визначення правового режиму земель в Україні. — 

Стаття. 
Стаття містить дослідження юридичної природи правового режиму земель. Розглянуто деякі 

існуючі наукові визначення правового режиму земель. Проаналізовано охорону земель як один із 
елементів правового режиму. 

Ключові слова: правовий режим земель, склад земель, охорона земель. 

А н н о т а ц и я 
Годованюк А. Й. К вопросу определения правового режима земель в Украине. — Статья. 
Статья содержит исследование юридической природы правового режима земель. Рассмотрены 

некоторые существующие научные определения правового режима земель. Проанализирована 
охрана земель как один из элементов правового режима. 

Ключевые слова: правовой режим земель, состав земель, охрана земель. 

S u m m a r y 

Godovaniuk A. Г. To the Question for Legal Regimes of Lands in Ukraine. — Article. 
The article contains a study of the legal nature of the legal regime of land. Consider some of the 

existing scientific definition of the legal regime of land. We analyzed the protection of land as part of 
a legal regime. 

Keywords: legal regime of land, part of land, conservation land. 
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В. О. Юрескул 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що роздільне збирання 
твердих побутових відходів є одним з варіантів ефективного вирішення про-
блем у сфері поводження з ними. В юридичній літературі останні зміни в цій 
сфері ще не дістали належного висвітлення. Користь розподілу твердих побу-
тових відходів населенням виявляється, зокрема, у зменшенні навантаження 
на полігони твердих побутових відходів, збереженні природних ресурсів, по-
ліпшенні екологічного стану територій, створенні стимулів для зменшення 
кількості утворюваних побутових відходів тощо. 

Згідно зі ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» [1], суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефек-
тивних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх ути-
лізації, знешкодження або розміщення. Відповідно до ст. 33 Закону України 
«Про відходи» [2] забороняється змішування відходів, для утилізації яких в 
Україні існує відповідна технологія. Однак Закон «Про відходи» на сьогоднішній 
день ще не містить детальної регламентації роздільного збирання відходів. 

Верховна Рада України рекомендувала Кабінету Міністрів України розро-
бити та до 1 січня 2006 року внести на розгляд Верховної Ради зміни до 
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