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Використання земель у межах населених nункrів з метою здійснення 

сільськогосподарського виробництва набуває своєї специфіки, яка полягає в 

здіііснеш1і сільськогосподарського виробництва на землях, безпосередньо не 

nр1131ш•1ених для цього. Як показує практика, досить часто частина земель в 

межах міських і сільських населених пунхтів підлягає використанню саме 

для сіJ1ьськогосподарських потреб. 

В даний час, коли йдеться npo сільськогосподарське використання 

земель у межах населених пунктів, на перше місце виходить містобудівна 

документація, а не землевпорядна. Законодавець підкреслює пріоритетність 

використання земель у межах населених пунктів саме для забудови. Слід 

зазначити, що раніше діюче земельне законодавство виокремлювало у складі 

земель населених пунктів окрему складову - землі сільськогосподарського 

використання. До них відносилися : рілля , сади , виноградники, городи, 

сінокоси, пасовища, торфовища, кар'єри, каменоломні. 

Однак необхідно відзначити, що в су•1асних умовах вибуття цих земель 

з сільськогосподарського виробництва може завдати шкоди продовольчому 

постачанню населення міст і сіл, тому що ці землі найбільш зручно 

розташовані по відношенню до кінцевого споживача. Крім того, їхній 

якісний стан зазвичай задовільний. У зв'язку з цим актуалізується 

необхідність пошуку збалансованого підходу в пріоритетах забудови і 

сільськогосподарського землекористування відповідного населеного пункrу. 

При цьому за основу слід брати до уваги безліч факторів (кількість жителів, 

рівень соціального розвитку, масштабиість виробництва і т.д.). 
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Необхідність вдосконалення зnко111щ11111,; 11111 мк 11 1.111'1111 •1 1111 1111 

збереження сільськогосподарських мас1111111 1111 11• 11 111 1111к 111к 11 1')м11111111 І І о 

сьогодні чинне законодавство дозволя ш 1ю(111111•1 \ ІІС• 111 11к111111 1у щ 11 11,н 1~ 11,, 

пов'язану з використанням продуктив1111х 1: 1 н1.~ 1.к11111111111. 111с1о1щх 'JСЩ.'.ІІІ• 11щ 
будівництво. 

У зв'язку з викладеним зна•1ш1н і111 i:pcc 1111ю111кос дискусія щодо 

сільськогосподарського використання зсмсm, у межах 1~асслсних пунктів. 

На проблему використання міських зсм сJ1ь для сіJІьськогосподарських 

цілей науковці постійно звертали увагу за радянських часів. Так, Г. О. 

Аксеньонок негативно висловлювався з приводу поширення правового 

режиму несільськогосподарських категорій земель на сільськогосподарські 

угіддя. На його думку, до земель сільськогосподарського призначення 

належать лише землі, розташовані поза межами міської межі [І, с. 106, 120). 

В свою •~ергу, О . М . Турубінер зазначав, що не сJІ ід забувати, що для 

ведення с ільського господарства використовується також значна кількість 

міських земель і земель спеціального призначення . Якщо визнати , що всі ці 

міські угіддя не відносяться до земель сільськогосподарського призначення, 

то можна припустити, що багато нормативних актів, які регулюють 

сільськогосподарське використання землі, на ці землі і ва їх користувачів не 

поширюються. Отже земельні ділянки, надані для сільськогосподарських 

цілей за рахунок міських земель, перебувають в неоднозначному становищі 

[2, с. 103). 

На сьогодні, вчені вважають, що для зони сільськогосподарського 

використання характерний змішаний правовий режим земель. Норми, які 

встановлюють правовий режим земель сільськогосподарського призначення, 

і поширюються на них настільки, наскільки це ве суперечить реалізації 

елементів правового режиму земель у межах населених пунктів. Це пов'язано 

з тим, що використання зазначених земель для ведення сільського 

господарства носить додатковий характер. 
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До такого висновку 11р1~хtщ1111 . ) ~ . І і . Моргунов, стверджуючи, що для 

сільськогосподарського землскор~н: 1 ущ11111я , здійснюваного на землях у 

межах населених пунктів, характср1111fі соме змішаний правовий режим, який 

формує додаткові особливості 011користання міських земель для 

сільськогосподарських цілей. І Іа думку вченого, ведучи мову про 

сшьськогосподарське використання земельних ділянок, розташованих в 

межах земель населенкх пунктів , можна констатувати, що домінантою тут 

виступатиме зона сільськогосподарського використання, встановлення якої 

дозволить визначити специфіку правового режиму окремих частин 

відповідної категорії земель [3, с. 148). 

Специфіка сільськогосподарського землекористування в межах 

населеного пункту полягає в наявності зони сільськогосподарського 

використання, що є первинним елементом сільськогосподарських масивів 

земель в межах населеного пункту. Окрім того ці землі виступають об'єктом 

зонування, одиницею кадастрового обліку земель населених пунктів. 

Остання встановлює права і обов'язки сільськогосподарських та інших 

землекористувачів в рамках виду, дозволеного використання відповідної 

земельної ділянки . 

Аналіз земельного законодавства дозволяє зробити висновок, що 

правовий режим земель визначається виходячи не тільки з приналежності 

земель до одн ієї категорії, але і з дозволеного використання відповідно до 

зонування земель. 

Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

зонування земель здійснюється в межах населених пунктів. Територія 

населеного пункту в межах його адміністративних кордонів поділяється на 

функціональні зони. Документи зонування земель затверджуються 

змінюються нормативними правовими актами органів місцевого 

самоврядувашu1 - планами зонування земель. 

В результаті зонування земель в межах населених пунктів в комплексі 

визна•~асться правовий режим не тільки земельних ділянок, а й умови 
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створення і експлуатації об'єктіо 11срухомості на них. Зонування земель 

виступає додатковим ло відноше111110 до 11оділу земель способом визначення 

правового режиму земель у межах 11ассленого пункту. Оrже, спроба 

визначити правовий режим будь-якоrо виду земель, спираючись тільки на 

приналежність їх до певної категорії, не відповідає сучасному чинному 

законодавству. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що 

сільськогосподарське землекористування, здійснюване на землях в межах 

населених пунктів, набуває специфічних ряс, а також характеризується 

особливим складом правовідносин. Для сільськогосподарського 

землекористування, яке здійснюється на землях в межах населених пунктів, 

характерний змішаний правовий режим, який формує додаткові особливості 

використання міських та сільських земель для сільськогосподарських цілей. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

СУЧАСНИХ АГРАРНИХ ВІДНОСИН 

Не дивлячись на зовнішню усталеність сучасних наукових поглядів на 

склад аграрних відносин, органічний сплав яких становить предмет 

аграрного права, існують певні прогалини, викликані досить стрімкою 

змі11ою умов суспільного буття. Потребує нарешті уніфікації й усталеності не 

·1 і J1ьки загальне коло аграрних відносин, а й уточнення сфери окремих з них. 

Донедавна усталеними в науковому сприйнятті є членські , земельні, майнові, 

1рудові та управлінські аграрні відносини. Але невпинний розвиток 

суспільних відносин детермінує цілком логіч11е розширення цього переліку. 

Так, у 2007 році В.Ю. Уркевич висловив думку про необхідність 

розширення сфери а 1·рарних відносин за рахунок відносин з матеріально

' с.:х11ічного постачання, виробничо-технічного й соціального забезпечення 

сс11ян [23, с. 75]. Одразу варто зауважити, що відносини з матеріально-

1 сх11ічного постачання і виробничо-технічного забезпечення є частиною 

юn11ішніх аграрних майнових відносин , а от пропозиція щодо розширення 

11рсдмета аграрного права за рахунок соціальної складової, не зважаючи на 

1с11уючі розбіжності в поглядах науковців, заслуговує на увагу. Наприклад, 

11рофесор В.В. Носік вважає, що відносини у соціальній сфері села набувають 
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