
Тема 7 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

 

02-05.03.2021 

 

Основні питання: 

1. Земля як об’єкт правового регулювання, використання та охорони. 

2. Категорії земель та особливості їх правового режиму. 

3. Право власності на землю: форми власності на землю, суб’єкти, порядок 

набуття та припинення права власності.. 

4. Правові засади обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

в Україні: сучасний стан та перспективи. 

 

Додаткові питання: 

1. Визначте поняття: «земля», «землі», «земельна ділянка», «ґрунти». 

2. Характерні риси землі як природного об’єкту. Функції землі як об’єкта 

правової регламентації. 

3. За якими критеріями відбувається поділ земель України на категорії? 

Встановіть склад земель України. 

4. Які земельні ділянки можуть перебувати у запасі? 

5. Сформулюйте визначення поняття «правовий режим земель». 

6. Співвідношення понять: «цільове призначення», «основне цільове 

призначення», «вид використання земельної ділянки». 

7. Процедура встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок. 

8. Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав. 

9. Які правові форми використання земель передбачені Земельним кодексом 

України? 

10. Чи існує на сьогодні в Україні колективна форма власності на землю? 

11. За яких умов іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на 

земельні ділянки в Україні? 

12. Які основні права та обов’язки власників землі та землекористувачів? 

13. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами. 



14. Юридичні особливості публічної власності на землю в Україні. 

15. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у 

користування та у власність на конкурентних засадах. 

 

Вирішити задачі 

1. Інспектор державної екологічної інспекції оскаржив до суду розпорядження 

голови обласної державної адміністрації, яким було затверджено Порядок передачі 

земель у приватну власність громадян України. 

Він посилався на те, що даний Порядок суперечить нормам земельного 

законодавства, оскільки передача земель у приватну власність та державний 

контроль у даній сфері здійснюється виключно відповідними місцевими радами. 

Також, на думку інспектора, чинному законодавству суперечать положення про 

можливість приватизації громадянами земель, на яких розташовані водойми (до 3 

га), оскільки Водний кодекс України цього не передбачає. 

Дайте характеристику правовідносинам, що склалися. 

Які повноваження у сфері земельних відносин мають місцеві органи 

виконавчої влади та місцеві ради? Які нормативно-правові акти мають право 

приймати керівники місцевих органів виконавчої влади та місцеві ради? Які питання 

у сфері земельних відносин вони можуть регулювати? 

Які порушення чинного законодавства були допущені? 

Чи підлягає скарга інспектора державної екологічної інспекції задоволенню? 

 

2. Громадянин Нестеренко вирішив продати належну йому на праві приватної 

власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, 

оскільки у зв’язку із погіршенням стану здоров’я більше не міг її обробляти. Він із 

покупцем земельної ділянки Гончаренком звернувся до нотаріуса для посвідчення 

договору купівлі-продажу. Але приватний нотаріус відмовив у посвідченні даного 

договору, оскільки, на його думку, відповідно до чинного законодавства 

забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, і 

такий договір буде недійсним. Тоді Нестеренко запропонував обміняти земельну 

ділянку на автомобіль Гончаренка з доплатою, але і в посвідченні даного договору 

їм було відмовлено нотаріусом. 



Громадяни звернулися за консультацією до адвоката. 

На яких положеннях земельного законодавства базується відмова нотаріуса 

посвідчити договори? 

На які земельні ділянки розповсюджується заборона щодо їх відчуження? Які 

наслідки укладення угод із порушенням цієї заборони? 

Дайте відповідь громадянам. 

 

3. Фермер Дичка, обробляючи свою земельну ділянку, виявив, що на глибині 1 

м на площі 3га під землею знаходиться пісок. На цьому місці він припинив 

розорення земель та посів пшениці і, знявши родючий шар ґрунту, почав видобувати 

пісок. Через півроку прибуток від продажу піску перевищив прибуток від ведення 

сільського господарства. 

Голова сільської ради звернувся до фермера з вимогою припинити 

видобування піску, оскільки така діяльність не підпадає під ознаки 

сільськогосподарської. Фермер Дичка зазначеної вимоги не виконав. 

Згодом виконавчий комітет сільської ради прийняв рішення про накладення на 

фермера Дичку штрафу за зайняття несільськогосподарськими видами діяльності та 

про вилучення земельної ділянки із покладами піску. 

Фермер оскаржив зазначене рішення до суду. 

Визначте коло правовідносин. 

Чи правомірні дії фермера Дички? 

Чи відповідає вимогам чинного законодавства рішення виконавчого комітету 

сільської ради? 

Яке рішення має прийняти суд? 

Вирішіть справу. 

 

ІІ заняття 

09-12.03.2021 

 

Основні питання: 

1. Право користування землею: 

 Право постійного користування 



 Право оренди земельної ділянки 

 Емфітевзис 

 Суперфіцій 

 Земельний сервітут. 

2. Державне управління в галузі використання і охорони земель. 

3. Правова охорона земель. 

4. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства. 

 

Додаткові питання: 

 

1. Визначте особливості права постійного користування земельною ділянкою. 

2. Охарактеризуйте основні ознаки оренди землі. 

3. Юридичні ознаки емфітевзису та суперфіцію. 

4. У чому полягає значення державної реєстрації прав на землю? 

5. Функції державного управління в галузі використання і охорони земель. 

6. Що таке землеустрій та який його зміст? 

7. Державний земельний кадастр: зміст та значення. 

8. Які державні органи здійснюють державний контроль за використанням та 

охороною земель? 

9. Які основні завдання охорони земель? Функції правової охорони земель. 

10. Яка система заходів включена в зміст охорони земель? Дайте характеристику 

стандартизації та нормуванню в галузі охорони земель. 

11. Які землі віднесено законодавством до деградованих, малопродуктивних та 

техногенно забруднених земель? 

12. Дайте характеристику відшкодування збитків власникам земель та 

землекористувачам і відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва. 

13. Які земельні правопорушення віднесені до категорії злочинів та 

адміністративних правопорушень? 

 

 

 



Вирішити задачі 

1. Громадянин Василів звернувся до свого сусіда Огара з проханням дозволити 

йому прогін кіз до ставка, що використовується Огаром для потреб аквакультури. 

Огар йому в цьому відмовив, пояснивши, що ставок переданий йому на умовах 

оренди і у договорі оренди такого обов’язку для нього не передбачено. Василів 

вирішив звернутися до суду з вимогою про встановлення земельного сервітуту для 

прогону та водопою худоби. 

Яке рішення повинен прийняти суд? Які види сервітуту передбачені земельним 

законодавством? Які є підстави та порядок встановлення земельного сервітуту? У 

якому випадку та за яких умов земельний сервітут може бути встановлений за 

рішенням суду?  

 

2. Внаслідок аварійного викиду фосфатів підприємством Лубнифарм було 

забруднено сільськогосподарські угіддя ФГ «Руно» площею 2,6 га. Голова ФГ 

звернувся до господарського суду з позовом про відшкодування заподіяння збитків 

та втрат с/г виробництва. 

Яке рішення повинен прийняти суд? 

Які підстави та юридичні відмінності процедур відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам та втрат с/г виробництва?  

Яка юридична природа екологічної шкоди при забрудненні земель хімічними 

речовинами? 

 

3. Громадянин Оніщук вирішив зайнятися веденням фермерського 

господарства і звернувся до селищної ради із заявою про приватизацію земельної 

ділянки площею 5 га. Голова селищної ради відмовив Оніщуку, мотивуючи тим, що 

такі земельні ділянки набуваються лише на земельних торгах у формі аукціону. 

Оніщук, вважаючи, що таке питання вирішується селищною радою, а не одноосібно 

радою, звернувся до адміністративного суду, оскаржуючи відмову голови селищної 

ради. 

Який порядок одержання земельних ділянок для ведення ФГ? Чи правомірна 

відмова голови селищної ради? В якому порядку вирішується такий спір?  



Чи може бути розглянуто за правилами КАСУ позов, предметом якого є 

перевірка правильності формування волі однієї зі сторін стосовно розпорядження 

землею та передачі відповідних прав на неї?  

 

4. Проаналізуйте справу Ташкін та інші проти Туреччини, Рішення ЄСПЛ від 

10.11.2004 р. У цій справі ЄСПЛ вказав, що деякі види діяльності, що негативно 

впливають на довкілля, можуть також серйозно знизити вартість нерухомості аж до 

такої міри, що унеможливлює її продаж, і, таким чином, становить часткову 

експропріацію або обмежує його використання, створюючи ситуацію де-факто 

експропріації. 

Вкажіть, на порушення яких прав скаржилися до ЄСПЛ заявники. У чому 

полягала екологічна шкода, яку обґрунтовували заявники? Чи передбачено 

законодавством України можливість експропріації, конфіскації, чи примусового 

відчуження земельної ділянки та нерухомого майна, що на них розташоване? 
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