
добровільному порядку сільськогосподарським товаровиробником, який несе 

відповідальність за дотримання встановлених вимог. Зазначене вказує на 

значну роль держави у функціонуванні органічного сільськогосподарського 

виробництва.

Не менш значущим в даних відносинах є і соціально-виховний 

(світоглядний) аспект. Незаперечним є той факт, що органічне землеробство 

базується на певній ідеології, яка формує світогляд та спосіб життя людини як 

частки природи, бережливого ставлення до землі та інших природних ресурсів. 

Соціальна складова виявляється також у покращенні здоров’я населення 

внаслідок збільшення вживання екологічно чистої сільськогосподарської 

продукції, зменшення забруднення об’єктів навколишнього природного 

середовища.
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМ ЕЛЬ ЗАПАСУ

Земельні ресурси України є одним з найбільш вагомих економічних 

активів держави, унікальними за своїми властивостями. Вони забезпечують 

функціонування економіки та суспільства і виступають надійною основою 

соціально -  економічного розвитку країни.

Останнім часом в умовах проведення земельної реформи актуалізувалося 

питання щодо правового режиму земель запасу. У встановленому ЗК України 

2001 року переліку категорій земель відсутня така категорія, як землі запасу. Як 

відомо, раніше діючий ЗК України 1990 року відносив до земель запасу землі, 

які не були передані в колективну чи приватну власність або не були надані у 

постійне користування. Безперечно, ці землі існують і за чинним ЗК України 

2001 року. Однак, на відміну від попереднього земельного закону, землі запасу 

перебувають у складі тієї категорії земель, до якої вони належали.

Згідно з положенням частини 2 ст. 19 ЗК України, землі будь -  якої 

категорії, які не надані у власність або користування громадян або юридичних 

осіб, можуть перебувати в запасі.

Аналіз останніх досліджень в сфері ефективного використання земель 

свідчить про те, що в більшості наукових праць розглядаються проблеми 

раціонального використання лише окремих категорій земель. Питання ж 

раціонального використання земель запасу залишаються практично поза 

увагою науковців.

Перебування земель у запасі не впливає на їх цільове призначення, але на 

практиці часто відбувається переведення земель різних категорій до запасу з 

метою зміни їх цільового призначення або уникнення оподаткування чи їх 

подальшого продажу зацікавленим та не завжди ефективним землевласникам. 

Власне через ці та інші причини для земель запасу необхідно встановити чіткі 

критерії зміни цільового призначення цих земель.
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Доцільно оприлюднювати перелік земельних ділянок, що перебувають в 

запасі та претендентів на їх отримання у власність чи користування.

Передача якомога більшої площі земель запасу у власність та 

користування дала б змогу суттєво поповнювати бюджет.

Не менш важливим механізмом правового регулювання раціонального 

використання та охорони земель запасу є стандартизація та нормування 

землекористування. Завдання нормування -  сприяти найбільш ефективному 

використанню земельних ресурсів та планомірне обмеження впливу 

господарської діяльності на них через реалізацію проектів землеустрою.

Одночасно, Закон України “Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-ГУ, в 

редакції від 27.07.2013 визначає стале землекористування як форму та 

відповідні до неї методи використання земель, що забезпечують оптимальні 

параметри екологічних і соціально -  економічних функцій територій.

Разом з тим, поряд із поліпшенням земельного законодавства важливим 

завданням держави виступає створення таких умов діяльності землевласників і 

землекористувачів, коли б вони були матеріально зацікавленими раціонально 

використовувати землю та займатися землеохоронною діяльністю.

Існує обгрунтована думка деяких науковців щодо доцільності створення 

Державного фонду земель, враховуючи те, що у світі існує успішна практика 

існування аналогічних державних фондів. Основним завданням такого фонду 

мають стати: створення сприятливих умов для розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення, залучення інвестицій в аграрний сектор, 

підвищення ефективності орендних відносин тощо. Для цього необхідно 

проводити аналіз та моніторинг процесу формування земель різних категорій, 

роботи щодо інвентаризації земельних ділянок, розробку перспективних 

програм раціонального використання, відтворення та охорони земель запасу.

При цьому слід враховувати, що, з одного боку, наявні землі запасу, які 

не використовуються, стримують грошові надходження за використання цих 

земель д о . бюджетів місцевих рад, а з іншого -  обмежують надходження 

інвестицій в зазначену сферу. В цьому випадку слід забезпечити оптимальне 

співвідношення формування фонду земель та забезпечити їх раціональне 

використання.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ ПРИ ВИДАННІ 
УПОВНОВАЖЕНИМИ ОРГАНАМИ АКТІВ, ЩО ПОРУШ УЮ ТЬ ПРАВА

ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ

З легалізацією приватної власності на землю важливого значення набуває 

забезпечення земельно-правового принципу гарантованості прав на землю, 

який закріплений ст. 5 ЗК України. Досягнення цієї мети можливе лише за 

умови гарантування приватному власнику земельної ділянки права на захист 

своєї власності. Однією з реальних можливостей власника впливати на 

правозастосовну діяльність органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування є право на звернення до суду з позовом про визнання 

незаконним акту, що порушує право власності на землю.

Право на оскарження акта, що порушує суб’єктивне право чи 

охоронюваний законом інтерес, передовсім гарантується Конституцією 

України. Так, в Основному Закону держави (ст. 19) встановлено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень а у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.

Це право може бути реалізоване або самим власником земельної ділянки 

(особисто) шляхом звернення із позовною заявою до адміністративного суду, 

або його представником. Цікавим видається аналіз захисту земельних прав за 

участю» органів прокуратури.

Прокурор згідно із Законом «Про прокуратуру» зобов’язаний 

відреагувати на виявлені порушення закону, шляхом звернення з поданням до 

органу, який прийняв (видав) цей акт. Подання відповідно до ст. 23 Закону 

України «Про прокуратуру» -  це акт реагування прокурора на виявлені 

порушення закону з вимогою (вимогами) щодо:

УДК 349,46
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